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Afinal — reflecti — não nasci para romancista inventor de 

casos e de personagens; e sim para outro género de 

bisbilhoteiro das intimidades da natureza humana: a 

bisbilhotice do real ou do mais real que o real [...] 

(Gilberto Freire, Dona Sinhá e o filho padre, 1964) 



RESUMO: Este trabalho visa analisar a colaboração de D. Fr. Tomás da Encarnação 

Costa e Lima, então bispo de Olinda entre 1774 e 1784, para com as reformas de Sebastião 

José de Carvalho e Melo. Partimos da tese, que sua cooperação fora motivada, não só por 

identificação política, mas também por interesses próprios, em especial, os relativos à 

Igreja, pois, via no regalismo pombalino a oportunidade para implementar suas 

concepções teológicas e eclesiológicas. Além de sua simpatia com movimentos religiosos 

que tenderam a contribuir para com Pombal. Para alcançarmos nosso objetivo, recorremos 

à micro-história, sobretudo a noção de jogos de escalas, que nos possibilitara compreender 

os contextos em que o bispo circulava, e como eles impactaram sua ação à frente daquela 

diocese. Bem como, a um conjunto de fontes encontradas em arquivos e bibliotecas 

nacionais e portuguesas, entre eles, ofícios, requerimentos, consultas, cartas pastorais, 

poesias e orações. 
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ABSTRACT: This paper aims to analyze the collaboration of Tomás da Encarnação 

Costa e Lima, then bishop of Olinda between 1774 and 1784, to the reforms of Sebastião 

José de Carvalho e Melo. We start from the thesis that his cooperation was motivated not 

only by political identification, but also by his own interests, especially those related to 

the Church, because he saw in the Pombaline regalism the opportunity to implement his 

theological and ecclesiological conceptions. Besides his sympathy with religious 

movements that tended to contribute to Pombal. To reach our goal, we resorted to micro- 

history, especially the notion of scale games, which enabled us to understand the contexts 

in which the bishop circulated, and how they impacted his action at the head of that 

diocese. As well as a set of sources found in national and Portuguese archives and 

libraries, among them, letters, requests, consultations, pastoral letters, poetry, and prayers. 
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Introdução 

Sebastião José de Carvalho e Melo (1699 - 1782), lisboeta, cuja família era de 

pequenos fidalgos, prestadores de serviços militares, religiosos e administrativos à coroa 

portuguesa, tornara-se figura marcante na história de Portugal setecentista, pela sua ação 

a frente da Secretária de Estado dos Negócios do Reino e Guerra, durante o reinado de D. 

José I. O que lhe rendera aos 61 anos o título de conde de Oeiras (1759) e onze anos 

depois, o de marquês de Pombal. Sua vivência na Inglaterra e na Áustria como diplomata 

influíram em sua concepção de que a monarquia portuguesa estava atrasada em relação 

às outras potências europeias, o que teve reflexo prático em sua administração como 

ministro, onde buscou reestruturar os setores econômicos, sociais, administrativos e 

culturais do reino, atrelado a um fortalecimento do poder real1. 

Dentro de seu amplo campo de reformas a Igreja não ficara de fora, uma vez que, 

para além de apresentar-se enquanto um poder paralelo, sua estrutura administrativa 

poderia ser de grande utilidade para a implementação de suas medidas. Daí a adoção do 

regalismo como política religiosa. Antes de definirmos o que entendemos por regalismo, 

é válido observar que o regalismo pombalino não buscava a secularização/laicização do 

Estado, haja vista que, em sua estrutura argumentativa ainda se fazia presente a concepção 

de um poder régio instituído pelo divino2. 

Todavia, segundo Cândido dos Santos, regalismo é um sistema jurídico-religioso 

que tem por premissa a submissão da Igreja ao Estado3. Prática que não era exclusiva do 

período pombalino: antes, durante e após seu ministério buscou-se implementá-lo. Além 

de que, tal concepção e prática existiu não apenas em Portugal, mas em outras partes da 

Europa, recebendo nomenclaturas variadas como, Galicanismo na França, Josefismo na 

 

 

 
 

1 Cf. MELO, Sebastião José de Carvalho e. Escritos econômicos de Londres (1741 - 1742). Seleção, leitura, 

introdução e notas de José Barreto. Lisboa: Biblioteca Nacional, [Série Pombalina], 1986. Muitos são os 

escritos biográficos sobre Sebastião José de Carvalho e Melo, no entanto, aqui sugerimos os seguintes textos 

para a compreensão de quem foi e sua ação governativa, AZEVEDO, João L. O marquês de Pombal e sua 

época. Lisboa: Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira & C.TM, 1909. MAXWELL, Kenneth. Marquês 

de Pombal: paradoxo do iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
2 RODRIGUES, Cláudia. Regalismo ou secularização? Significados das reformas pombalinas no mundo 

luso-brasileiro. In: CHAMBOULEYRON, Rafael; ARENZ, Karl-Heinz (org.). Anais do IV Encontro 

Internacional de História Colonial: Dimensões do catolicismo português. Belém: Editora Açaí, Vol. 3, 2014. 
3 SANTOS, Cândido dos. Pereira de Figueiredo, Pombal e a Alfklärung: ensaio sobre o regalismo e o 

jansenismo em Portugal na 2° metade do século XVIII. Revista de história das ideias. Tomo I, vol. 4, pp. 
167-203. Coimbra, 1982, p. 171 
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Áustria, Febronianismo na Alemanha, com exceção da Espanha, que assim como em 

Portugal, também chamado de regalismo, tendo entre seus expoentes, Carlos III4. 

Para estes Estados Ilustrados, ou em transição, as ingerências pontifícias, junto ao 

excesso de autonomia, os privilégios e protecionismo de que se beneficiavam o clero e as 

instituições religiosas, não condiziam com os projetos em implantação em seus 

territórios5. Para romper com isto, buscaram fazer reformas que enfraqueciam o poder 

papal, submetendo a Igreja ao Estado e posteriormente se utilizando desta para difundir 

suas políticas6. 

Estes sistemas políticos-religiosos distinguiam-se como destacou Laurinda Abreu, 

pelo ritmo e contornos da reforma, assim como os argumentos em que se sustentavam 

para legitimar suas ações7. O regalismo pombalino ganha destaque pela forma rápida e 

coerente com que fora posto em prática. Ainda conforme a autora, Pombal buscara o 

implementar através de dois planos que se completavam sequencialmente. Em um 

primeiro momento, eliminando obstáculos que pudessem vir travar às mudanças8. Aqui 

se enquadram ações como, a expulsão do núncio apostólico, (representante do papa em 

Portugal), a supressão dos jesuítas, e o corte diplomático na década de 1760 com a Santa 

Sé, o que só fora reestabelecida cerca de dez anos depois, para poder legitimar seus feitos 

aos olhos da Igreja portuguesa9. 

Em segundo momento implementou medidas visando a fragilização da instituição 

e de suas estruturas10, como a reconfiguração do mapa religioso, com fundação de novas 

dioceses, comarcas e freguesias, a reforma do ensino, o patrocínio de obras de cunho 

regalista, a transferência da censura das publicações da Inquisição, para o controle estatal, 

 

 

4 Idem, p. 167-70. 
5 ABREU, Laurinda. As relações entre Estado e Igreja em Portugal na segunda metade do século XVIII: os 

impactos da legislação pombalina sobre as estruturas eclesiásticas. In: FARIA, Ana L.; BRAGA, Isabel D. 

(Coord.). Problematizar a história: estudos de história moderna em homenagem a Maria do Rosário 

Themudo Barata. Lisboa: Caleidoscópio, 2007, p. 647. 
6 CASTRO, Zília B. O. Antecedentes do regalismo pombalino: o padre José Clemente. In: Estudos em 
homenagem a João Francisco Marques. Vol. VI. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
2001, p. 323. 
7 ABREU, Laurinda. As relações entre Estado e Igreja em Portugal na segunda metade do século XVIII... 

op. cit., p. 648. 
8 Idem, p. 649. 
9 BEAL, Tarcísio. As raízes do regalismo brasileiro. Revista de História. N. 108, vol. LIV, ano XXVIII, 

out. – dez., pp. 321-340, 1976, p. 328. 
10 ABREU, Laurinda. As relações entre Estado e Igreja em Portugal na segunda metade do século XVIII... 

op. cit., p. 650. 
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com a criação da Mesa Censória em 1768. Inclusive, vindo esta a propagar obras de 

autores considerados subversivos pela Cúria Romana, entre eles, Justino Febrônio, Van 

Espen, Heinecke, Grócio, Samuel Puffendorf, Dupin. Outra intervenção de grande 

impacto fora as reformas proporcionadas a partir da legislação desamortizadora e 

desvinculadora estabelecidas entre 1766 e 1770, ambas tendiam à limitação de privilégios 

da Igreja e do clero11. 

A construção e implementação de tais medidas contara com o apoio de segmentos 

da Igreja lusitana, em especial de clérigos jansenistas e episcopalistas. Os Jansenistas 

formavam conforme Evergton Souza, uma “corrente tridentina do pensamento 

católico”12, que se caracterizava pela adoção de um agostinianismo extremado, pelos 

embates entre a graça divina e a liberdade humana, a defesa do episcopalismo, a 

autonomia do poder temporal, a submissão dos eclesiásticos a autoridade régia, assim 

como o rigorismo com que lhe davam em relação à moral cristã13. 

No que lhe concerne, os episcopalistas eram defensores da independência e 

autonomia dos prelados no governo de suas dioceses, diante das intervenções dos papas. 

Estes recorriam as “Escrituras e Tradição” para justificar seus ideais, geralmente 

mencionando um passado remoto, onde durante os primeiros mil anos da Igreja, os bispos 

atuaram a partir do poder que lhes foram conferidos diretamente por Cristo, tendo 

liberdade para agir conforme seus julgamentos para o bem espiritual dos fiéis sem recorrer 

à Roma, como os ciprianistas, agostinianos e Ambrósio14. Apesar da discordância em 

relação à centralização do poder papal, nem todos compactuavam com a submissão ao 

poder temporal. 

Como demonstrou José Pedro Paiva, o episcopado se tratava de um grupo 

poderoso e influente, que interferiram em diferentes aspectos sociais, desde o religioso, 

ao político, econômico e cultural. Religioso, por ser o líder administrativo do bispado e 

ficar sob sua responsabilidade a correção das condutas dos fiéis. Político, pela 

 

11 Idem, idem. 
12 SOUZA, Evergton S. Jansenismo e reforma da Igreja na América portuguesa. In: Actas do Congresso 

Internacional Espaço Atlântico do Antigo Regime: poderes e sociedades. 2012, p. 2. Disponível em: 

http://cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/evergton_sales_sousa.pdf . Acessado em: 

26/10/2020. 
13 Para maior discussão sobre as características do jansenismo ver, SOUZA, Evergton S. Jansenismo e 

reforma da Igreja na América portuguesa... op. cit., 2012; SANTOS, Cândido dos. Pereira de Figueiredo, 

Pombal e a Alfklärung... op. cit., 1982; SANTOS, Cândido dos. O jansenismo em Portugal. – Porto: 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2007. 
14 SANTOS, Cândido dos. Pereira de Figueiredo, Pombal e a Alfklärung... op. cit., p. 179. 

http://cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/evergton_sales_sousa.pdf
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proximidade e cooperação com as diversas esferas de poder existente, em especial o 

monarca. Econômico, pelo gerenciamento de rendas e patrimônios diocesanos, que não 

era nada a ser ignorado. Cultural, não só por ser as instituições eclesiásticas responsáveis 

pela educação no império português, mas também pela prática de mecenato artístico e 

literário15. 

Logo, ter o apoio destes sacerdotes era extremamente importante para a 

implementação de tal política, cujo mecanismo principal de alinhamento fora as 

nomeações, processo que os transformavam em “feituras do rei”16. Ou seja, esta relação 

de tipo clientelar, tornara os prelados agentes políticos régios, enquanto continuavam 

servindo a Igreja. Assim, o rei ampliava seu domínio sobre a elite religiosa, enquanto 

estes conquistavam prestígio, honrarias, benefícios e poder17. 

Enquanto agentes régios, os bispos exerceram diferentes funções na burocracia 

estatal, entre as quais, de embaixador e conselheiros, assim como cooperaram com 

administradores locais, na execução de políticas de defesa militar e econômica18. No caso 

daqueles que colaboravam com a política pombalina também consta, a vigilância quanto 

a atuação de governadores e outros agentes da administração estatal e da população, além 

do envio de rendimentos para a coroa e a escrita de obras que exaltavam seus feitos. No 

campo religioso, lhes coube combater as crenças e aprimorar a formação do corpo 

eclesiástico de suas dioceses, além de em alguns casos divulgarem teologia moral distinta 

a dos jesuítas. 

Sebastião José de Carvalho e Melo por interferência nas nomeações régias, fizera 

uma mudança do perfil social dos bispos que governaram as dioceses portuguesas no 

terceiro e início do quarto quartel do século XVIII. Selecionando sem predileção por 

seculares ou regulares (excluído os jesuítas), indivíduos letrados, de idade madura (média 

geral de 52 anos), formados sobretudo em direito canônico, uma pequena parcela em 

 
15 PAIVA, José P. Definir uma elite de poder: os bispos em Portugal (1495 - 1777). In: MONTEIRO, Nuno 

G. F.; CARDIM, Pedro; CUNHA, Mafalda S. (Orgs.). Optima pars: elites ibero-americanas do antigo 

regime. Lisboa: ICS -Imprensa de Ciências Sociais, 2005, p. 47-8. 
16 PAIVA, José P. Os bispos de Portugal e do império (1495 - 1777). Coimbra: Imprensa da Universidade 

de Coimbra, 2006, p. 179-80. 
17 Idem, p. 183, 212. 
18 Sobre a ação episcopal ver. PAIVA, José P. Os bispos de Portugal e do império... op. cit., 2006; ZANON, 

Dalila. A ação dos bispos e a orientação tridentina em São Paulo (1745 - 1796). Dissertação (mestrado em 

História), Universidade Estadual de Campinas. – Campinas-SP, 1999; . O poder dos bispos na 

administração do ultramar português: o bispado de São Paulo entre 1771 e 1824. Tese (doutorado em 

História), Universidade Estadual de Campinas. - Campinas-SP, 2014. 
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teologia e direito civil, pertencentes à nobreza provincial, ou titulada e com experiência, 

isto é, com atuação nas ordens religiosas, na Inquisição, na Universidade de Coimbra, ou 

na administração eclesiástica19. 

Cumprindo com estes requisitos e a proximidade ao ministro de D. José I, nos 

chama a atenção D. Fr. Tomás da Encarnação Costa e Lima, nosso objeto de estudo. 

Personagem que já aparecera em trabalhos monográficos, cujas abordagens eram relativas 

a movimentos e reformas no seio da Igreja, assim como as relações políticas entre clero 

e a monarquia portuguesa no reinado josefino. 

Bruno Feitler ao problematizar a implementação das normas do Concílio 

tridentino e suas configurações na América portuguesa, em seu artigo, “Quando chegou 

Trento ao Brasil?”, trouxe o bispo e algumas de suas ações como exemplo, para defender 

seu argumento de que, em espaços de governança regalista e de influências galicanas e 

iluministas, os critérios e regimentos tridentinos deixaram de figurar como principal 

justificativa na solicitação e aplicação de determinadas medidas20. Perspectiva que 

também compartilhamos, pois, embora ele fosse simpático ao jansenismo e muitas de suas 

decisões fossem baseadas no Concílio tridentino, seu caráter episcopalista e regalista se 

sobrepunham, e assim, este dava preferência por escritores e normas que melhor se 

adequassem a seus interesses políticos e religiosos. 

José Pedro Paiva o citou ao constituir o perfil social dos novos prelados nomeados 

durante o ministério pombalino, destacando o fato de ser um dos cinco sacerdotes naturais 

da América portuguesa a ser nomeado como bispo. Episódio que chama a atenção, tendo 

em vista que, os outros 31 prelados providos por Pombal tinham origem no reino. Pelos 

objetivos do artigo, não houve mais aprofundamento sobre o bispo21. 

Recentemente Ellen Cristina Marques Luz em sua dissertação de mestrado, se 

apropriou da trajetória e de sua ação episcopal para também delinear os bispos designados 

por Sebastião José de Carvalho e Melo para atuação no Império português22. Embora 

 

 

19 PAIVA, José P. Os novos prelados diocesanos nomeados no consulado pombalino. Penélope, n. 25, pp. 

41-63, 2011, p. 44-9. 
20 FEITLER, Bruno. Quando chegou Trento ao Brasil? In: GOUVEIA, António C.; BARBOSA, David S.; 

PAIVA, José P. (Orgs.). O Concílio de Trento em Portugal e nas suas conquistas: olhares novos. Lisboa: 

Universidade Católica Portuguesa, Centro de Estudos de História Religiosa, 2014 
21 PAIVA, José P. Os novos prelados diocesanos... op. cit., 2011. 
22 LUZ, Ellen C.M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima: perfil de um prelado pombalino (1723 - 

1774). Dissertação (mestrado em História), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019. 
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trabalhando também com a governança de D. Tomás, nosso foco aqui é perceber como 

ele agiu em prol do reformismo pombalino e tirara proveito disto para pôr em prática suas 

concepções de Igreja. 

Evergton Sales Souza ao investigar a relação Estado e Igreja no período 

pombalino, reforçara a defesa de que o prelado se enquadrara no perfil desejado por 

Pombal, e por sua ação pastoral evidenciara seu alinhamento a política regalista do 

ministro. Em outro estudo destinado a compreender a circulação e prática das ideias 

jansenistas no território luso-americano, o autor apresenta D. Tomás como um dos 

principais responsáveis por sua difusão no lado de cá do Atlântico23. 

Ainda em estudos relacionados aos movimentos religiosos, Elisa Maria Lopes da 

Costa, de mesma forma que os dois últimos autores citados acima, o menciona enquanto 

um possível prelado jacobeu. Isto é, um membro da jacobeia, movimento de renovação 

espiritual iniciado em fins do século XVII e que se prolongou pelo XVIII em Portugal, 

tendo entre seus objetivos, restaurar a disciplina, modificar costumes e reconstituir a vida 

religiosa e moral do reino24. 

Para alcançar tal objetivo pregaram uma série de exercícios espirituais que não 

serviriam apenas aos fiéis, mas o próprio clero deveria seguir, pois, seriam modelos para 

os demais. Entre eles constam, a oração mental, o acesso com frequência aos sacramentos, 

o exame de consciência, o rigorismo moral, os jejuns, viver na simplicidade e colaborar 

para a correção do próximo25. 

Porém, esta tese é problemática. Uma vez que, “Pombal sacramentou a imagem 

dos jacobeus como hipócritas ambiciosos, que, sob o pretexto do mais beato 

perfeccionismo moral, introduziram grave indisciplina na vida conventual portuguesa e 

mesmo na doutrina”26. Por que agraciaria um jacobeu com uma mitra na colônia? Além 

 

23 SOUZA, Evergton S. Igreja e Estado no período pombalino. In: FALCON, Francisco C.; RODRIGUES, 

Claudia (Orgs.). A “época pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015; 

SOUZA, Evergton S. Jansenismo e reforma da Igreja... op. cit., 2012. 
24 COSTA, Elisa M. L. A jacobeia: achegas para a história de um movimento de reforma espiritual no 
Portugal setecentista. Revista Arquipélago – História, 2ª série, XIV-XV, pp. 31-48, 2010 - 2011, p. 32. 
25 SOUZA, Evergton S. Mística e moral no Portugal do século XVIII: Achegas para a história dos jacobeus. 

In: BELLINI, Lígia; SOUZA, Evergton S.; SAMPAIO, Gabriela (Orgs.). Formas de crer: ensaios de história 

religiosa do mundo luso-afro-brasileiro, séculos XIV-XXI. Salvador: EDUFBA/Corrupio, 2006, p. 114; para 
maior discussão ver também, COSTA, Elisa M. L. A jacobeia... op. cit., 2010 - 2011; MELO, Bruno K. S. 

M. A jacobeia entre significados e representações: as reformas religiosas e embates faccionais na monarquia 

portuguesa (c. 1720 - 1769). Tese (doutorado em História), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 

2020. 
26 MELO, Bruno K. S. M. A jacobeia entre significados e representações... op. cit., p. 278 
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de que, muitas das ações e princípios defendidos de cunho moral e espiritual que o bispo 

defendia e buscava implementar, por mais que relacionem diretamente a algum 

movimento religioso, faziam parte da ordem a qual ele era filiado, ou seja, aos 

agostinianos. 

Enfim, aqui pensamos nele enquanto um “bispo ilustrado”, produto do catolicismo 

ilustrado que se expandia no período, buscando renovar o campo litúrgico e que se 

propunha a retirar criticamente das supostas “trevas” o clero e os fiéis. Assim, procurou- 

se constituir um corpo eclesiástico com interesse pela liturgia, que desprezava as formas 

populares de devoção, que objetivava o espírito crítico, apreciador da história da Igreja, 

opositor ao escolasticismo, de austeridade moral e recusa de concepções probabilistas, 

com predileção pelas línguas vulgares, crítico do estilo “barroco” de pregação, 

compreensível com relação aos protestantes27. 

Contudo, diferente dos estudos aqui apresentados, nossa pesquisa tende a 

relacionar os princípios destes movimentos eclesiásticos, as reformas pombalinas e a 

administração de D. Tomás. Aqui se faz necessário um adendo, o bispo em nenhum 

momento se definira enquanto, jansenista, episcopalista, jacobeu, ou ilustrado, todos são 

rótulos atribuídos historiograficamente, com base em seus escritos, sua biblioteca e sua 

gestão à frente do bispado de Olinda. 

Mas afinal, quem era D. Fr. Tomás da Encarnação Costa e Lima? 

 

Bem, aos 25 de junho de 1723, o homem de negócios e familiar do Santo Ofício, 

João da Costa e Lima, natural de Ponte de Lima, Portugal, e sua esposa D. Joana da 

Fonseca, natural e residente na freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Praia em 

Salvador28, viram o número de membros da família aumentar, com o nascimento de 

Antônio da Costa Lima. Que junto a Ignácio Lima, D. Josefa e Tereza Custódia de Jesus, 

compunham os filhos do casal29. 

 

 
 

27 Cf. SANTOS, Cândido dos. Pereira de Figueiredo, Pombal e a Alfklärung... op. cit., 1982; PAIVA, José 

P. Os bispos de Portugal e do império... op. cit., 2006. 
28 Carta do [vice-rei e capitão general do estado do Brasil], André de Melo e Castro, [conde das Galveias] 

ao rei [D. João V] sobre a diligência feita pelo reverendo Cabido da Bahia no requerimento de João da 

Costa Lima, Maria e Teresa moradores na freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Praia da Cidade da 
Bahia, que pede licença para passar ao Reino. AHU_ACL_CU_005, Cx. 61, D. 5175. 
29 Carta do desembargador e ouvidor-geral da capitania de Pernambuco, Antônio José Pereira Barroso de 

Miranda Leite, à rainha [D. Maria I], enviando o inventário dos bens do Bispo de Pernambuco, [D. Tomás 

da Encarnação Costa e Lima]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 151, D. 10961. 
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Assim que ele atingira a idade exigida para ingressar nos estudos secundários, os 

pais o matricularam (assim como ocorria com outras crianças da elite), no Colégio dos 

Jesuítas da Bahia, estabelecimento modelo, cujas funções no século XVIII eram a 

catequização de indígenas próximos à cidade e a formação de quadros para as funções 

militares, eclesiásticas e civil, a partir da proposta pedagógica do ratio-studiorum30. Ali, 

durante três anos frequentara o curso de filosofia, que tinha por base o pensamento 

aristotélico, o qual era difundido por meio das obras de Tomás de Aquino. Assim que 

concluiu seus estudos, recebera em 1739, ainda em Salvador, ordens sacras pelas mãos 

do ex-bispo de Olinda e arcebispo da Bahia, D. Fr. José Fialho, passando a se chamar Frei 

Tomás da Encarnação Costa e Lima. 

No reino dera os próximos passos em sua formação, mais precisamente em 

Coimbra, onde passara a cursar licenciatura e bacharelado em Artes (1744), Direito civil 

(1745) e canônico (1746)31. Dois anos após a conclusão do último curso, ingressou na 

Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho do Mosteiro de Santa Cruz de 

Coimbra. Simultaneamente, continuou seus estudos, concluindo quatro anos mais tarde o 

doutorado em Teologia. 

A experiência adquirida ao longo de dez anos de magistério no Mosteiro, chamara 

a atenção de D. Miguel da Anunciação, que o nomeara para o posto de professor de 

História Eclesiástica e censor nato da Academia Litúrgica Pontifícia, cargo que ocupara 

até 1767, quando a instituição fora extinta por ordem de Pombal32. Neste período 

escrevera alguns de seus principais textos, nos quais, se confirma sua simpatia e defesa 

das medidas regalistas que vinham sendo implementadas pela coroa portuguesa. Caso de 

sua, Historia Ecclesiae Lusitaniae per singular séculos Ab Evangelio promulgata, escrita 

em quatro volumes e publicada em 1759, ano em que, ingressara como membro 

supranumerário na Academia Brasílica dos Acadêmicos Renascidos. Agremiação 

fundada naquele ano, sob patrocínio de Pombal, tendo por principais objetivos a 

 

 

 

 

 

30 SANTOS, Fabrício L. A presença jesuíticas no Recôncavo da Bahia. Revista do Centro de Artes, 

Humanidades e Letras, vol. 1, pp. 23-36, 2007, p. 28. 
31 LUZ, Ellen C.M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 3-4; COSTA, F. A. P. Anais 

pernambucanos, 1740 - 1794. Vol. 6, Recife: Arquivo Público Estadual, 1953, p. 333. 
32 LUZ, Ellen C. M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 4-6; COSTA, F. A. P. Anais 

pernambucanos, 1740 - 1794... op. cit., p. 333-4. 
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construção de uma história geral da América portuguesa e a propagação das reformas 

pombalinas33. 

Entre 1760 e 1762 publicara em Coimbra a Collectio institutionem Academiae 

Liturgicae Pontifícios exhibens, alquelucubrationes. Já em 1764, vinha a luz seu Vetus 

Canonum Codex Lusitanae Ecclesiae, livro em volume único, impresso na Tipografia da 

Academia Litúrgica. Além de muito utilizada pelos historiadores da Igreja no período, 

esses escritos, confirmaram para seus contemporâneos a fama que tinha de grande 

latinista, criada após as exéquias do papa Bento XIV, em que recitara a oração fúnebre 

Oratium ad Academia Pontificiam et Historioe Eclesiásticos in obitu sui desiderantissimi 

fundatoris SS. Domini D. Benedicti XIV34. 

Esta trajetória e a proximidade com pessoas ligadas a Pombal, resultara na sua 

escolha em 1772, quando da criação do Real Colégio de Mafra, que ficara sob 

administração dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, para ser prefeito dos estudos 

da mocidade35, função que exerceu por cerca de um ano, pois, logo fora nomeado bispo 

de Olinda. Portanto, chegamos ao ponto de partida da pesquisa, o ano de 1774, no qual 

para além de receber o título de conselheiro de estado36, teve início sua administração a 

frente daquela diocese, tendo por fim o de 1784, quando de sua morte. Os sete anos 

posteriores a queda do marquês de Pombal (1777) é bem significativo, enquanto nos 

possibilitará identificar rupturas e permanências durante o início do reinado de D. Maria 

I sob a ótica do bispo. 

Todavia, buscamos por meio da trajetória de D. Tomás da Encarnação, 

compreender a aplicação de medidas regalistas pombalinas na diocese de Olinda. Mas 

 

 
 

33 Sobre a Academia Brasílica dos Acadêmicos Renascidos ver, KANTOR, Iris. A Academia Brasílica dos 

Renascidos e o governo político da América portuguesa (1759): notas sobre as contradições do 

cosmopolitismo acadêmico luso-americano. Revista de História das Ideias, vol. 24, pp. 51-83, 2003; 

  . De Esquecidos e Renascidos: a historiografia acadêmica luso-americana (1724 - 59). Tese 

(doutorado em História social), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002; LAMENGO, Alberto. A 

Academia Brazilica dos Renascidos: sua fundação e trabalhos inéditos. Paris/Bruxelas: Edition d’Art 

Gaudio, 1923; TALHE, Regina D. A Academia Brasílica dos Renascidos da Baía: sua importância histórico 

cultural. 2 vol., Lisboa: Universidade Clássica de Lisboa, 1964. 
34 COSTA, F. A. P. Anais pernambucanos, 1740 - 1794... op. cit., p. 333. 
35 O Real Colégio de Mafra foi fundado pelo alvará régio de 18 de agosto de 1772. Sobre o mesmo ver, 

IVO, Júlio. O Real Colégio de Mafra. Revista de Arqueologia, tomo III, pp. 218-222, 247-253, 1936 - 38. 

Disponível em: http://www.cesdies.net/monumento-de-mafra-virtual/julio-ivo-o-real-colegio-de-mafra . 

Acessado em: 21/05/2020. 
36 ANTT, Registro Geral de Mercês, D. José I, livro 27, f. 44 v. 

http://www.cesdies.net/monumento-de-mafra-virtual/julio-ivo-o-real-colegio-de-mafra
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para que essa missão seja cumprida com menos lacunas possíveis, se faz necessário 

trabalhar com diferentes níveis de escala. Pois, como bem observou Jacques Revel, 

é em todos os níveis, desde o mais local até o mais global, que os 

processos sócio-históricos são gravados, não apenas por causa 

dos efeitos que produzem, mas porque não podem ser 
compreendidos a não ser que consideremos, de forma não linear, 

como a resultante de uma multiplicidade de determinações, de 

projetos, de obrigações, de estratégias e de táticas individuais e 
coletivas. Somente essa multiplicidade desordenada e em parte 

contraditória nos permite dar conta da complexidade das 

transformações do mundo social37. 

Assim, para se compreender a ação do bispo na diocese de Olinda, se faz 

necessário a constante variação de escala, para podermos entender suas atitudes no 

contexto de transformações pelo qual passava Portugal e demais partes da Europa. Afinal, 

como frisou Giovanni Levi, toda ação social é fruto de negociações, artimanhas, decisões 

e escolhas individuais em meio a uma realidade normativa38. Portanto, o eclesiástico não 

deve ser visto como um ser totalmente racional, isento de questionamentos e inseguranças 

diante de sua realidade39. 

O caso particular de D. Tomás da Encarnação nos possibilitará trazer a luz, fatores, 

acontecimentos, indivíduos, que dentro de uma perspectiva macroscópica passariam 

despercebidos aos olhos do historiador. Além de que pode contribuir para a 

ressignificação de conceitos trabalhados pela historiografia que investiga Sebastião José 

de Carvalho e Melo, e suas reformas. 

No mais, a narrativa aqui é empregada com dois intuitos, ao mesmo tempo que, 

apresentar o funcionamento de determinados aspectos sociais, trazer a público os desafios 

da pesquisa, o que rompe com o discurso autoritário do historiador que tende a pensar a 

realidade como objetiva40. Nossa narrativa se caracterizará pela descrição densa dos 

 

 

37 REVEL, Jacques. Micro-história, macro-história: o que as variações de escalas ajudam a pensar em um 

mundo globalizado. Revista Brasileira de Educação, vol. 15, n. 45, pp. 434-444, set./dez. 2010, p. 443. 
38 LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas 

perspectivas. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992, p. 135. 
39 KARSBURG, Alexandre. A micro-história e o método da microanálise na construção de trajetórias In: 

VENDRAME, Maíra I.; KARSBURG, Alexandre; WEBER, Beatriz; FARINATTI, Luis A. (Orgs.). Micro- 
história, trajetórias e imigração. São Leopoldo: Oikos, 2015, p. 33; REVEL, Jacques. KARSBURG, 

Alexandre. A micro-história e o método da microanálise na construção de trajetórias In: VENDRAME, 

Maíra I.; KARSBURG, Alexandre; WEBER, Beatriz; FARINATTI, Luis A. (Orgs.). Micro-história, 

trajetórias e imigração. São Leopoldo: Oikos, 2015, p. 33; REVEL, Jacques. Op. cit., p. 440... op. cit., p. 

440. 

 
40 LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história... op. cit., p. 153. 
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eventos, o que não significa dizer que faltará interpretação, ou discussão teórica, elas 

estarão presentes dando caráter científico a tais acontecimentos41. 

A descrição densa, nos possibilitará registrar fatos que de outra forma passariam 

despercebidos. Eventos que ganham sentidos quando inseridos em seus contextos 

sociais42. Para tal, nos apropriamos de uma variedade de fontes manuscritas e impressas 

como, requerimentos, cartas, ofícios, jaculatórios, panegíricos, textos normativos e 

legislativos, assim como outras publicações daquele período. Nos casos em que não 

obtivemos informações relativas a D. Tomás, recorremos a casos de outros prelados para 

deduzir o que poderia ter ocorrido com o mesmo. 

Quanto a estrutura a presente dissertação está organizada em cinco capítulos. 

 
No primeiro, procuramos a partir do processo de provimento de D. Tomás, além 

de demonstrar a interferência de Sebastião José de Carvalho e Melo em sua escolha, como 

se dava a investidura do poder episcopal. Neste último caso evidenciando que não se 

encerrava ao fim da sagração, mas era um continuum, que se dava por toda a sua 

governança. 

No capítulo dois discutiremos alguns dados a respeito do bispado de Olinda, que 

seria o espaço em que o prelado faria jus a sua jurisdição e implementaria tanto suas 

concepções teológicas e eclesiológicas, quanto políticas do Estado, e por consequência, 

do próprio Pombal. Daí que aspectos como território, freguesias, o clero, e os fiéis são 

retratados, de modo a apresentar alguns desafios a governança de D. Tomás entre os anos 

de 1774 e 1784. 

O terceiro capítulo se destina a analisar a defesa e legitimação das ações regalistas 

de Pombal pelo bispo. Mas, ao mesmo tempo que se demonstra os discursos favoráveis 

ao ministro, buscou-se também dar voz aos opositores. De antemão alertamos para o fato 

de que não trabalharemos todas as reformas pombalinas, mas de forma sintética 

abordamos as destacadas pelo prelado em determinado evento religioso, como as 

reformas da educação, algumas medidas econômicas e as referentes à Igreja. 

Já o quarto capítulo terá por intuito compreender a contenda envolvendo o bispo, 

o governador José César de Meneses e o vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves 

 
 

41 Idem, p. 144. 
42 Idem, p. 141-2. 
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do Recife, João da Cunha Meneses. Embate que nos deixa entrever para além de um 

simples conflito de interesses, os contornos ideológicos defendidos por um clérigo 

regalista e um contrário. 

Por fim, o último capítulo tem por pretensão avaliar à atuação do bispo com 

relação ao disciplinamento social tendo por base à atuação contra o desertor e falso padre, 

Manoel Coelho da Silva, a intervenção na Província da Ordem do Carmo do Recife e sua 

ação pastoral. Dito isto, sigamos para a primeira etapa desta jornada, a nomeação e 

investidura do poder episcopal de D. Tomás da Encarnação Costa e Lima. 
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1 

Tornando-se bispo: 

constituição e teatralização do poder episcopal 

 

Para ser bispo na América portuguesa se fazia necessário um longo processo 

burocrático e ritual, onde política e religião se inter-relacionavam. Sendo assim, 

destrinchá-lo se torna um elemento fundamental para a compreensão dos fatores que 

levaram D. Fr. Tomás da Encarnação Costa e Lima a ser nomeado por D. José I, sob forte 

apelo de Sebastião José de Carvalho e Melo. Simultaneamente, à medida que conhecemos 

o percurso dele para se torna prelado, podemos em parte entender o que ocorria com 

outros indivíduos também apresentados para tal posto em outros espaços da América lusa. 

Tema este ainda a ser explorado pela historiografia colonial brasileira, que tem tais 

indivíduos por objeto de estudo. 

 

 
O provimento episcopal 

Aos 20 de dezembro de 1773, D. Frei Francisco de Assunção Brito, primeiro 

natural das terras americanas a ser eleito para a diocese de Olinda, viu ser expedida a bula 

de sua transferência para o arcebispado de Goa, por renúncia de D. Antônio Tavares Brum 

da Silveira43. Tomada a decisão para escolher e apresentar um novo prelado para a mitra 

de Olinda a Roma, respeitando o prazo de três meses para isso, D. José I utilizou-se das 

prerrogativas do padroado sobre todos os benefícios das igrejas ultramarinas, conferidas 

pela bula Dum fidei constantian, de 7 de junho de 1514, do breve Dudum pro parte, de 

31 de março de 1516, que tornara este direito perpétuo, do reconhecimento legal em 1740 

do direito de apresentação dos bispos pelos reis portugueses44. Assim como pela bula Ad 

Sacram Beatri Petri, de 16 de novembro de 1676, que criara o bispado de Olinda. 

Conforme esta cabia 

Ao príncipe regente Pedro, e aos reis de Portugal e dos Algarves [...] o 

direito de padroado, e de apresentar pessoas idôneas, [...] à dita igreja de 

Olinda, reservando para nós e para os romanos pontífices nossos 

sucessores, não só nesta ocasião como em quantas se oferecerem, por 

qualquer modo de vacância, o direito de ser sua causa cometida a Santa 

Sé Apostólica, como causa dos romanos pontífices, a escolha daqueles 

que serão constituídos a dignidade de bispo e pastor45. 

Para a apresentação, o monarca consultara a Mesa de Consciência e Ordens (por 

tratar-se de um bispado do ultramar), o Conselho Ultramarino, os conselheiros e 

secretarias de estado, entretanto, as influências destes membros no resultado não eram tão 

significantes, quanto a de seu ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de 
 

43 COSTA, F. A. P. Anais pernambucanos, 1740 - 1794... op. cit., p. 322. 
44 Para dioceses ultramarinos o prazo podia chegar a um ano ou dois. Cf. PAIVA, José P. Os bispos de 

Portugal e do Império... op. cit., p. 79-80; consultar a dita obra para o histórico do direito de apresentar 

bispos pelos reis portugueses. 
45 COSTA, F. A. P. Anais pernambucanos, 1666 - 1700, vol. 4, Recife: Arquivo Público Estadual, 1953, p. 

109. 
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Oeiras e marquês de Pombal, que assinou em lugar do rei várias nomeações de prelados, 

inclusive a de Fr. Tomás46. Procurara o mesmo selecionar indivíduos, que ocupando os 

cargos estratégicos lhe fossem fiéis e submissos, contribuindo para a implantação de sua 

política religiosa de submissão da Igreja ao Estado. 

Nesta política, aos bispos caberia através de seu poder sagrado, disciplinar a 

sociedade para garantir a ordem. Utilizar a poderosa rede paroquial como veículo de 

comunicação das ordens régias. Reforçar durante os cerimoniais da própria instituição 

hierarquias, e ideias de disciplina e obediência. Além de serem vigilantes quanto aos 

diocesanos que cumpriam, ou não as ordens reais. Assim como atuariam enquanto 

mediadores entre os vassalos fiéis na luta por mercês e benefícios47. 

Quando vislumbrou o nome de Fr. Tomás da Encarnação Costa e Lima, o marquês 

de Pombal o avaliou com base em seus critérios, isto é, observou se este enquadrava-se 

no perfil de prelado que era desejável para seus planos48. Logo percebeu que sim, o 

candidato estudara na Universidade de Coimbra, onde obteve os títulos de mestre em artes 

e direito canônico, além de doutor em Teologia, no caso, ele cursou os dois cursos que 

abriam caminho para a nomeação. 

Era um veterano, iria completar os 61 anos, e apesar de não fazer parte da 

Inquisição, compor o quadro profissional da dita universidade, ou integrar a 

administração diocesana, era conselheiro de Estado, tinha escritos de cunho regalista, foi 

membro supranumerário da Academia Brasílica dos Acadêmicos Renascidos, cujo 

mecenas era o próprio Pombal. Além de quando da fundação do Colégio de Humanidades 

da Basílica de Mafra por D. José I, foi Fr. Tomás eleito prefeito dos estudos da 

mocidade49. 

Para além de sua experiência, era cônego regrante de Santo Agostinho, que junto 

aos franciscanos e oratorianos se faziam privilegiadas por estarem passando estas 

congregações por reformas e serem opositores aos jesuítas50. Além disso, este não possuía 

ligações com a grande nobreza do reino, nem com famílias lisboetas, mas sim, da elite 

local da principal colônia portuguesa no século XVIII, a América lusa, tendo nascido em 

São Salvador de Todos os Santos, aos 25 de janeiro de 1723. O que ele, o marquês de 

Pombal, poderia com tal nomeação agradar a alguns interesses de grupos do reino e da 

colônia51. Assim, em 15 de outubro de 1773 foi dado o ultimato, e Fr. Tomás escolhido. 
 

 
 

46 PAIVA, José P. Os novos prelados diocesanos... op. cit., p. 44; com relação à nomeação de D. Tomás da 

Encarnação ver carta de nomeação e apresentação em LUZ, Ellen C. M. LUZ, Ellen C.M. Dom Tomás da 

Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. cit., p. 158. Para o processo de escolha em outros períodos e em 

específico a América portuguesa ver, PAIVA, José P. Os bispos de Portugal e do império. op. cit., 2006; 

  . Os bispos do Brasil e a formação da sociedade colonial (1551 - 1706). Texto de História, vol. 14, 

n.1/2, pp.11-34, 2006. 
47 PAIVA, José P. Os bispos de Portugal e do império. op. cit., p. 172, 179 e 183. 
48 Ver PAIVA, José P. Os novos prelados diocesanos... op. cit., 2011. 
49 COSTA, F. A. P. Anais pernambucanos, 1740 - 1794... op. cit., p. 333-4; IVO, Júlio. O Real Colégio de 

Mafra... op. cit., 1936 - 38. 
50 PAIVA, José P. Os novos prelados diocesanos... op. cit., p. 45. 
51 Idem, p. 49. 
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Eleito, lhe remeteram carta dando-lhe a notícia, e outra ao cabido de Olinda, 

avisando sobre a nomeação e informando as diretrizes do governo da diocese até que fosse 

liberada a ordem para tomar posse o prelado selecionado, como vemos na 

correspondência dos governadores do bispado ao corpo capitular em 28 de abril de 1774: 

Na conformidade da ordem de Sua Magestade F. [Fidelíssima] em que ha 

por bem, em quanto senão recolher a esta diocese o Bispo que para ella 

se acha nomeado, continue o mesmo Governo do Bispado na forma que 

actualmente se acha sem mudança, ou alteração alguma mandando o 

mesmo Sr. [Senhor] que assim se execute; se nos faz preciso pedir a V. 

S. [Vossa Senhoria] nos remeta o sello do Cabido por devermos usar delle 

enquanto não manda tomar posse do Bispado o Exm. [Excelentíssimo] 

Prelado nomeado. E como nos consta que alguns dos R. R. Srs. 

[Reverendos Senhores] Capitulares tem feito conventiculos na Sé, e fora 

dela em casas particulares, formando disputas sobre a ordem de S. [Sua] 

Magestade F. [Fidelissima] se foi bem ou mal determinado o que nella se 

ordena, e que intentão alterar e mudar a forma com que actualmente se 

acha o governo do Bispado, se nos faz tambem preciso dizer a V. S. 

[Vossa Senhoria] que a vontade do Rei é Lei, e convém obdecer-se 

porque seus mandados sempre se presumem justos e que a V. S. [Vossa 

Senhoria] não compete de disputar se andou bem ou mal e so obdecer52. 

Para além da advertência quanto às irregularidades cometidas pelos seus membros 

o triunvirato composto pelos cônegos, Dr. Manuel Garcia Velho do Amaral, Patrício 

Miguel da Nóbrega Vasconcelos e José Duarte de Araújo Gondim legitimara sua 

administração pelo poder real diante de intrigas do cabido. Enquanto no reino Fr. Tomás 

da Encarnação Costa Lima aguardava confirmação papal. 

O longo processo de confirmação pela Cúria Romana iniciara em Portugal, com a 

coleta de informações exigidas pela Santa Sé, sobre a qualidade do eleito e o estado da 

diocese. Estes inquéritos foram realizados pelo legado ou núncio, que não podia ter 

parentesco com ele até o terceiro grau53. Para o primeiro caso as pessoas ouvidas eram 

ligadas à trajetória do candidato, amigos de infância, de instituições educacionais, colegas 

de religião. Também compunham esse quadro indivíduos de prestígio ligados a corte, 

nobres cortesãs, membros das instituições régias, confessores e religiosos da capela real.  

Assim se construiu o perfil do candidato pelas suas redes relacionais54. 

Convém lembrar, que os entrevistados foram sondados em sigilo, inclusive sem 

saber quais os reais motivos por trás do inquérito. Quando comparamos o processo 

consistorial de D. Tomás e a obra do contemporâneo Lucas de Andrade, vemos que não 

há diferenças significativas quanto às questões investigadas. Assim, de forma sintética, o 

bispo de Macau, D. Alexandre da Silva Pedrosa, o conselheiro régio e tesoureiro da 
 

 
 

52 Copia da carta que os RVMS Srs. Governadores do bispado dirigirão ao ILLM. e RVM. Sr. Cabido. 

Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (RIAHGP), n.43, Recife: 

Typographia de F. P. Boulitreau, 1893, p. 53. 
53 ANDRADE, Lucas de. Acçoes episcopais, tiradas do pontifical romano, e cerimonial dos bispos, com 

hum breue compendio dos poderes, e priuilegios dos bispos. Lisboa: oficina de João da Costa, 1671, p. 14. 
54 PAIVA, José P. Os bispos de Portugal e do império. op. cit., p. 87. 
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assembleia-geral, D. Joaquim Ignácio da Cruz Sobral e D. Anselmo José da Cruz, 

professo na Ordem de Cristo, sob juramento responderam a questões como: 

1. nível de relação com eleito, se familiar, amigo, apadrinhado, inimigo; 

2. se conheciam local de nascimento, principalmente a data, já que deveriam ter 

30 anos completos no momento de seleção; 

3. se era filho legítimo de pais católicos, se sabiam como era a vida dos pais; 

4. se ordenado e quando; se formado em Teologia ou Direito Canônico; 

5. se exerceu funções eclesiásticas, caso positivo, a avaliação de suas atividades; 

6. se se comportava como católico, tinha bons costumes, era honrado e não 

praticara escândalos públicos, e qual a opinião destes em relação a Fr. Tomás da 

Encarnação55. 

Desta forma, foram coletados dados que iriam ser averiguados e diriam se o 

mesmo preenchia os requisitos estabelecidos pela bula do papa Gregório XIV de 1591. Já 

em relação ao bispado, pretendendo apurar o rendimento da diocese, para que fossem 

calculadas as taxas a se exigir, deu-se preferência a membros do cabido para respondê- 

las56. Sendo elas relacionadas ao número de paróquias, capelanias, habitantes, sacerdotes, 

renda anual da mesa episcopal, hospitais, mosteiros, irmandades, seminário, área, além 

de quando e o porquê da vacância57. 

Coletados os depoimentos, estes foram confrontados com as informações contidas 

nos documentos entregues pelo frei, entre os quais, certidão de batismo, carta de 

ordenação, graus acadêmicos e por ser integrante de ordem religiosa, a permissão de seu 

superior para o exercício de tal benefício. Mas, esses só fora enviado após anexados os 

autos de juramento e profissão de fé. Os processos se davam em Lisboa, no Palácio da 

Nunciatura, porém, podendo ser realizados em outros espaços, perante outros bispos. 

Estes dois ritos, se efetivara diante do prelado ou núncio que fez as investigações 

(no caso de D. Tomás fora o último), contando com a presença do notário apostólico e as 

testemunhas. Na ocasião, de joelhos diante do núncio ou legado que estava com os 

evangelhos em mãos, o bispo eleito disse crer nos dogmas da Igreja, e prometeu seguir a 

doutrina conforme o Concílio de Trento, onde tocou com ambas as mãos a Bíblia, beijou- 

a, assim como fez com as mãos do prelado celebrante58. 

Confirmado que o eleito estava preparado, o núncio comunicou aos ministros do 

rei, para que se solicitasse a confirmação do escolhido a Cúria. Entregue os documentos 

ao cardeal protetor, o processo passou a se desenvolver em Roma, cuja primeira etapa era 

conhecida por preconização. Onde os documentos foram averiguados e assinados, por 

este e mais três cardeais de primeira ordem, e por não haver irregularidades, logo foi 
 

55 ANDRADE, Lucas de. Acçoes episcopais, tiradas do pontifical romano, e cerimonial dos bispos... op. 

cit., p. 15-6; Arquivo Apostólico do Vaticano. Archivio Concistoriale, Processus Concistoriales, vol. 166. 
56 PAIVA, José P. Os bispos de Portugal e do império. op. cit., p. 87. 
57 ANDRADE, Lucas de. Acçoes episcopais, tiradas do pontifical romano, e cerimonial dos bispos... op. 

cit., p. 18. 
58 PAIVA, José P. Os bispos de Portugal e do império. op. cit., p. 88-9. 
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proposto ao consistório. Junto da proposta foi enviado ao papa e ao colegiado de cardeais 

auxiliares da cúria um sumário do processo59. O prior de Vila Verde em Portugal, Lucas 

de Andrade em fins do século XVII, assim descreve os ritos seguidos no consistório: 

Chegado o dia de se propor à sua Sanctidade, o Cardeal relator 

diante de sua Sanctidade, & do Sacto Collegio, no consistorio 

secreto, faz a sobredita proposição [...]. Ouuida por sua 

Sanctidade a relação do Cardeal, toma os votos aos Cardeaes, 

começando pelo relator, & se à sua Sanctidade lhe parece idoneo, 

para o promouer, o promoue nesta forma. Authoritate 

Omnipotentis Dei, & beatorum Apostolorum Petri & Pauli, ac 

mostra, prouidemus Ecclesia N. de persona dilecti filij N. 

Presbiteri N. praficientes eumulla Ecclesia, in Episcopum, & 

pastorem, curam, & administrationem illius Ecclesia, in 

spiritualibus, & temporalibus, plenarie commitendo in nomine 

Patris, & Filij, & Spiritus Sancti, Amem60. 

Desta forma era confirmado que o sujeito estava apto para a administração 

espiritual e temporal da Igreja. No caso em estudo, em rito de 18 de abril de 1774, fora 

aprovada a nomeação de Fr. Tomás da Encarnação Costa e Lima61. No entanto, se fazia 

indispensável saldar as taxas determinadas para expedição das bulas, normalmente 

custeadas pelo rei. Assim que verificado os pagamentos, o cardeal protetor ou relator 

enviou uma portaria ao cardeal vice-chancelário, que no que lhe concerne, editou outra, 

onde se citava a recebida e expedia as bulas62. Estas foram remetidas em várias vias, pois, 

se dirigiam a diferentes sujeitos e entidades, como o monarca, arcebispos, cabido e o 

próprio promovido. 

Parte da burocracia resolvida, Fr. Tomás ainda ficou constrangido por restrições, 

que só cessariam após sua sagração e publicação definitiva das bulas. Como, por exemplo, 

não poder usar vestimentas pontificais e celebrar a benção episcopal. Enquanto estes atos 

não se realizavam, coube ao mesmo preparar vestimenta para a primeira missa pontifical 

em sua diocese e enviar correspondência agradecendo sua confirmação ao papa e 

cardeais, de mesma forma que suplicar por indulgências plenárias para o exercício de suas 

funções63. 

Como de costume, assim que as bulas e a confirmação papal chegaram à Corte, 

D. José I ordenou que avisassem e entregassem uma versão ao frei, junto às quais, 

algumas observações relativas ao beneplácito régio, para que se desse a execução de tais 
 
 

59 ANDRADE, Lucas de. Acçoes episcopais, tiradas do pontifical romano, e cerimonial dos bispos... op. 

cit., p. 19-20. 
60 Idem, p. 22. 
61 LUNA, Lino de M. C. (padre). Memória histórica e biographica do clero pernambucano. Recife: 

Typographia de E. F. de Lemos e Silva, 1837, p. 88. 
62 ANDRADE, Lucas de. Acçoes episcopais, tiradas do pontifical romano, e cerimonial dos bispos... op. 

cit., p. 23-4. 
63 Sobre esta vestimenta ver ANDRADE, Lucas de. Acçoes episcopais, tiradas do pontifical romano, e 

cerimonial dos bispos... op. cit., p. 25-26; PAZOS-LÓPEZ, Ángel. Culto y vestimenta em la baja edad 

media: ornamentos clericales del rito romano. Revista Digital de Iconografia Medieval, vol. VII, n. 14, pp. 

1-26, 2015; GUEDES, Natália C. (Org.). Thesaurus: vocabulário de objectos do culto católico. Lisboa: 

Universidade Católica Portuguesa/Fundo da Casa de Bragança, 2004, p. 161-179. 
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documentos. Parecido com o que fez D. Maria I, em novembro de 1794, com relação ao 

então bispo de Olinda, D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, que além de 

enviar os breves de confirmação, concessão e faculdades espirituais, foi acompanhada de 

uma pequena e importante orientação: 

a respeito da Bulla de Juramento, deve V. Exc. [vossa excelência] ficar 

na intelligencia de que sendo elle muito justo e necessario para tudo que 

respeita aos direitos do Primado do Sumo Pontifice, não seja nunca visto 

fazer o menor prejuizo ao das temporalidade da Corôa destes Reinos para 

privar a V. Exc. [vossa excelência] dos privilégios, e das obrigações, a 

que cómo vassallo da mesma Corôa se acha agora responsavel e ficar pela 

degradação deles inhabilitado para possuir nos mesmos Reinos os 

Beneficios, que somente são permitidos aos Nacionaes delles, de que V. 

Exc. [vossa excelência] fica gosande pela sobredita Nomeação e 

Apresentação que Sua Magestade fez, da pessoa de V. Exc. [vossa 

excelência] para o dito bispado64. 

 

 
A sagração: a investidura do poder episcopal 

Assim, tendo em mente que deveria estar atento especialmente às normas régias 

enquanto vassalo do rei, Fr. Tomás da Encarnação marcou para quarenta e dois dias 

depois de sua confirmação o domingo que ocorreria sua sagração, respeitando o prazo de 

três meses para marcá-la, sob pena de perder todos os direitos recebidos. A sagração do 

bispo era um dos mais importantes cerimoniais da Igreja, visto que segundo sua doutrina 

correspondia a fase em que se imputava o poder episcopal pelo próprio Deus, como ilustra 

Paiva, 

tal como naquela hora o Espírito Santo tocara os apóstolos, durante o 

ritual da sagração, o mesmo Espírito Santo descia sobre o prelado, 

entronizando-o de um poder idêntico ao daqueles e que, do mesmo modo, 

lhe chegava diretamente de Deus. Tal como Cristo pela morte se 

entregara a Deus Pai, para redimir e salvar a humanidade, também o 

prelado pelo exercício da sua função, que era simultaneamente uma 

dignidade e um cargo, se entregava ao mesmo Deus para vigiar e resgatar 

o seu rebanho dos caminhos do pecado, abrindo aos fiéis as mesmas 

portas da salvação65. 

Este cerimonial, para além do simbolismo religioso, funcionara como ato de 

legitimação e afirmação do poder, não só episcopal, mais da própria monarquia, na 

medida em que era a nobreza que assistia tal rito, em grande parte contando com a 

presença real66. Como se assistiu nas sagrações dos bispos de Olinda, D. Fr. José Fialho 

(13 de maio de 1725) e seu sucessor D. Fr. Luís de Santa Tereza (14 de dezembro de 

1738), cujas sagrações na capela real contara entre o público, com a presença de D. João 
 

 

 
 

64 Carta de 6 de novembro de 1794 de José Seabra e Silva ao bispo eleito de Pernambuco. RIAHGP, n. 43, 

Recife: Typographia de F. P. Boulitreau, 1893, p. 70. 
65 PAIVA, José P. Os bispos de Portugal e do império. op. cit., p. 99. 
66 Idem, p. 102. 
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V e seus familiares, sendo o consagrante o cardeal D. Tomás de Almeida67. Em 17 de 

abril de 1785, o arcebispo de Lacedemônia, D. Antônio Caetano Maciel sagrara, D. Fr. 

Diogo de Jesus Jardim, diante de D. Maria I e seus parentes, além de cortesãos68. 

O rito poderia ser realizado em outros espaços. Em 21 de julho de 1754, D. 

Francisco Xavier Aranha fez sua sagração na igreja de São Miguel e Anjos em Lisboa, 

cujo celebrante foi o arcebispo de Lacedemônia, D. José Dantas Barbosa e os auxiliares, 

o prelado de Constância, D. José Correia Lima e D. Fr. Mario de Santa Rosa de Macau69. 

Na basílica do convento de Jesus em Lisboa, aos 25 de janeiro de 1795, D. José Maria, 

então bispo do Algarve, com o auxílio dos prelados de Angola e São Tomé, sagraram D. 

José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho70. 

A maioria dos bispos vindos do clero regular, priorizavam as igrejas de suas 

ordens71, como o próprio Fr. Tomás, sagrado no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra em 

29 de maio de 1774. D. Fr. Francisco de Lima em 20 de abril de 1691, entrou no convento 

do Carmo em Lisboa, saindo consagrado pelo cardeal de Lencastre, com participações 

dos bispos do Porto e do Rio de Janeiro respectivamente, D. João de Sousa e D. José de 

Vasconcelos e Alarcão72. O oratoriano D. Fr. Matias de Figueiredo e Melo optou pela 

abadia do Espírito Santo da Congregação do Oratório de Lisboa73. Cento e vinte anos 

depois, seu irmão de hábito, D. Fr. José Maria de Araújo escolheu a igreja real do mosteiro 

de Belém74. 

Logo, subtende-se que os bispos nomeados para a diocese de Pernambuco, ou 

melhor, para a América portuguesa, eram sagrados no reino, porém, se o nomeado 

estivesse no território americano se sagraria nele, como ocorreria com D. Fr. João Duarte 

do Sacramento, segundo bispo de Olinda, que por se fazer presente em Pernambuco 

quando eleito, seria sagrado na Bahia, entretanto, a cerimônia não chegou a ocorrer, pois, 

suas bulas chegaram na data em que se fazia suas exéquias na catedral da Sé de Olinda75. 

Apenas com a instalação da corte no território americano em 1808 se efetivou a 

sagração de um prelado confirmado para o bispado de Pernambuco na América 
 

67 Cf. COUTO, Domingos do L. Desagravos do Brasil e glorias de Pernambuco. Rio de Janeiro: Officina 

typographica da Biblioteca Nacional, 1904, p. 195 e 197; COSTA, F. A. P. Anais pernambucanos, 1701 - 

1739, vol. 5, Recife: Arquivo Público Estadual, 1953, p. 464 e 340. 
68 COSTA, F. A. P. Anais pernambucanos, 1740 - 1794... op. cit., p. 408. 
69 Cf. COUTO, Domingos do L. Desagravos do Brasil e glorias de Pernambuco... op. cit., p. 200-1; COSTA, 

F. A. P. Anais pernambucanos, 1740 - 1794... op. cit., p. 102. 
70 COSTA, F. A. P. Anais pernambucanos, 1740 - 1794... op. cit., p. 575. 
71 PAIVA, José P. Os bispos de Portugal e do império. op. cit., p. 99-100. 
72 Cf. COSTA, F. A. P. Anais pernambucanos, 1666 - 1700... op. cit., p.427-8; COUTO, Domingos do L. 

Desagravos do Brasil e glorias de Pernambuco... op. cit., p. 194. 
73 COSTA, F. A. P. Anais pernambucanos, 1666 - 1700... op. cit., p. 304; COUTO, Domingos do L. 

Desagravos do Brasil e glorias de Pernambuco... op. cit., p. 191. 
74 Attestado do acto de sagração do bispo D. Fr. José Maria de Araujo, em 8 de Março de 1807, passado 

pelo protonotário apostólico de Lisboa em 10 do mesmo mez. RIAHGP, n. 43, Recife: Typographia de F. 

P. Boulitreau, 1893, p. 85. 
75 ARAÚJO, José S. A. P. Memorias históricas do Rio de Janeiro e das províncias anexas à jurisdição do 

vice-rei do estado do Brasil dedicadas à el-rei o senhor D. João VI. Tomo VIII, Rio de Janeiro: Typographia 

de Siva Porto, e c., 1822, p. 126. 
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portuguesa. Mais precisamente 28 de outubro de 1816, data em que foi sagrado na capela 

imperial do Rio de Janeiro o beneditino, D. Fr. José Antônio de São José Bastos, pelo 

capelão mor D. José Caetano da Silva Coutinho, com assistência do bispo de Azoto e 

prelado de Goiás, D. Antônio Rodrigues de Aguiar e o de Angola, D. Fr. João Damasceno 

Povoas76. Já Que nomeado desde 25 de abril de 1810 teve de esperar quase seis anos para 

sua confirmação, por estar o papa Pio VII prisioneiro de Napoleão77. 

Dito isto, como era o cerimonial de sagração? Não é tarefa fácil explicar tal 

pergunta. Sobretudo pela falta de documentos que nos possibilitem uma análise mais 

pormenorizada, em especial quando nos referimos aos casos de bispos da América 

portuguesa, restando-nos textos normativos que instruíam sobre como ela deveria ocorrer. 

Partindo desta constatação, nas linhas a seguir buscamos reconstituir o cerimonial feito 

por Fr. Tomás da Encarnação com base no texto normativo, Acções episcopais, de Lucas 

de Andrade78. Sendo assim, frisamos que se trata de um exercício de aproximação, o que 

implica dizer que necessariamente os fatos aqui narrados podem não ser fiéis ao evento. 

Ademais, chegada à data de sua sagração Fr. Tomás da Encarnação se prontificou 

a prover os materiais exigidos para o dito rito. Sendo eles, uma cruz de ouro, prata ou 

cristal, com espaço reservado em um dos metais citados, tendo em seu interior, relíquias 

dos santos mártires, cujo cordão não poderia ser encarnado ou vermelho. Três mitras 

brancas: a preciosa, “bordada, & recheada de ouro com pedras preciosas, ou de prata, tudo 

o que puder ser rica”. A aurifrigiata, de tela ou seda, bordada de ouro ou prata, e a simples 

de cetim ou tafetá bordado em linho. Um anel de ouro com pedra preciosa incrustada, um 

báculo de prata. Luvas brancas com a cruz ou Jesus bordado nas costas das mãos, meias, 

sapatos e listões brancos. 

Objetos que deveriam ser benzidos um dia antes da sagração pelos bispos 

auxiliares. Além de capa consistorial ou pontifical, que diferente da de bispos seculares 

que deviam ser roxas, a dele seria da cor do hábito de sua congregação (preta), com forro 

em vermelho ou arminho, calda longa, e capelo forrado de carmesim e arminhos brancos. 

A lista ainda exigia, dois barris de pães, um de ouro e outro de prata, duas tochas brancas 

com quatro pavios cada, e duas pratarias de pão alvo. Estes devendo ter registro de suas 

armas e a do consagrante79. 

Aos 29 de maio de 1774, chegavam juntos a igreja do mosteiro de Santa Cruz em 

Coimbra, o prelado eleito, Fr. Tomás da Encarnação Costa e Lima, o bispo consagrante, 

D. Fr. João Cosme da Cunha ou cardeal da Cunha (arcebispo de Évora), e os dois bispos 

auxiliares, D. Antônio Bonifácio Coelho (arcebispo de Lacedemônia) e o bispo de 

Mariana, D. Bartolomeu Manoel Mendes dos Reis. Direcionaram-se à imagem do 

Santíssimo Sacramento, onde ajoelhados em almofadas se puseram a orar. Concluídas as 

rezas, foram se trocar, o eleito e os auxiliares indo à capela ornada para tal rito. O primeiro 

 

76 Idem, p. 134. 
77 NÓBREGA, Apolônio. Dioceses e bispos do Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (RIHGB), vol. 222, Rio de Janeiro: Departamento da Imprensa Nacional, 1954, p. 84. 
78 ANDRADE, Lucas de. Acçoes episcopais, tiradas do pontifical romano, e cerimonial dos bispos... op. 

cit., p. 28-59. 
79 Idem, p. 29-32; para a análise dos brasões episcopais ver: SANTOS, Ricardo C. Brasões episcopais: 

registro e memória visual da Bahia no século XVIII. Dissertação (mestrado em Desenho, Cultura e 
Interatividade), Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana – BA, 2011. 
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foi ajudado a revestir-se com a estola, a mitra mais simples, amito, alva, cíngulo, capa de 

asperges, meias e calçados. Já os dois últimos com amitos, alvas, pluviais e as mitras. 

Enquanto o consagrante foi a cadeira episcopal que estava na capela-mor compondo-se 

ao habitual. 

Com a estola em cruz e o manipulo no braço, foi D. Fr. Tomás entre os auxiliares 

em direção ao altar, onde estava D. João Cosme da Cunha sentado no faldistório. Diante 

deste, os três o reverenciaram distintamente, onde o bispo que se sagrava tirou o barrete 

e inclinou a cabeça e o ombro, os auxiliares sem tirar a mitra, apenas a cabeça. 

Posta às três cadeiras rasas, de 

modo a ficar organizado conforme a 

figura1. Ou seja, o sagrado de fronte ao 

consagrante, a direita daquele o assistente 

mais antigo, e a sua esquerda o mais 

“moderno”, sentaram-se os três em seus 

respectivos assentos. 

Deu-se seguimento ao rito, onde 
Figura 1. Disposição das cadeiras durante a 

sagração 
todos se levantaram e tiraram as mitras, Fr. 

Tomás também tirou o barrete. 

Pronunciou-se o bispo mais antigo, D. Antônio Bonifácio ao consagrante: 

“Reverendissime Pater: postulat Sancta Mater Ecclesia Catholica, vt hunc pra setem 

Prasbiterum ad onus Episcopatus subleuetis”. Tendo por resposta: “Habeus mandatum 

Apostolicum”. Ouve por retorno: “Habemos”. Reiterou o consagrante, “legatur”80. 

Entregue a bula da credência por um capelão a D. Antônio Bonifácio, este a repassou para 

o notário, que a leu enquanto todos os prelados estavam sentados com a cabeça coberta. 

Finalizando tal leitura com um “Deo gratias”81, dito pelo cardeal da Cunha. Prostrou-se 

D. Fr. Tomás da Encarnação diante do consagrante para fazer juramento de fidelidade, 

onde leu o Evangelho que estava sob as pernas de D. João Cosme da Cunha. Efetuada sua 

leitura, pôs a mão sob o escrito e disse: “Sic me Deus adjuuet, & hec Sancta Dei 

Euangelia”. Ouvindo por resposta do consagrante, “Deo gratias”82. 

Feita as reverências às três dignidades, retornou ao seu assento, para que se desse 

início ao exame exigido pelo Concílio Cartaginense83, e que estava presente no Pontifical, 

lido em voz alta por D. João Cosme da Cunha. Durante à leitura permaneceram os três 

bispos com as cabeças cobertas. Na sequência o exame foi lido por ambos, e para cada 

questionamento feito, respondeu Fr. Tomás: “Ita in toto corde volo in omnibus obedire, 

& consetire”. 

Quando este tirou o barrete da cabeça e fez reverência com a mesma, estava 

realizada a primeira parte do exame. Que logo deu continuidade ao se ouvir pronunciar o 

cardeal da Cunha, “Hac omnia, & catera bona tribuat tibi Dominus, & custodiat te, atque 

corroboret in omni bonitate,” e todos responderem juntos “amém”. Tido por fim esta 
 

80 Idem, p. 41-2. 
81 Idem, p. 42. 
82 Idem, idem 
83 Conjunto de concílios que ocorreram entre os séculos III e V, onde se discutira o rebatismo dos tidos 

por heréticos. 
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segunda etapa, quando mais uma vez ressoou a voz do consagrante ao afirmar, “Hac tibi 

fides, & c. augeartur” e logo em uma só voz todos disseram “amém”84. 

Examinado, fez confissão diante do consagrante, assim como em seus assentos 

fizeram D. Antônio Bonifácio, D. Bartolomeu Mendes dos Reis, e ajoelhados seus 

capelães. Fr. Tomás da Encarnação retornou a sua capela entre os dois bispos auxiliares, 

porém, antes estes últimos o levaram até cardeal da Cunha, em que ajoelhado, beijou suas 

mãos e o fez reverências. Durante a missa de sagração celebrada no altar-mor, na capela 

o sagrado trocou as vestimentas, tirou a capa de asperges, recebeu a cruz peitoral, soltou 

a estola, e vestiu a dalmática e a casula. Ainda na capela, leu de frente para o povo, 

simultaneamente a mesma missa que o consagrante executava, virou-se de costa para o 

público, no trecho Dominus vobiscum dando continuidade até o Gradual. 

Com os bispos auxiliares, caminhou em direção ao cardeal da Cunha, que estava 

sentado no faldistório, diante de sua presença, fizeram reverências aqui citadas e foram 

aos seus assentos. “Episcopum oportet judicare, interpretari, consecrare, ordinare, 

offerre, & baptisare, & confirmare”85. Com tais palavras o cardeal da Cunha convocou a 

todos os presentes a pedir graças para o sagrado. Todos se levantaram exceto, o prelado 

consagrante e os auxiliares, que se ajoelharam perante seus assentos, Fr. Tomás da 

Encarnação prostrou-se em uma alcatifa pequena, e um coxim, onde pôs sua cabeça. 

Logo, ecoou por toda a igreja uma ladainha. Em meio a esta, D. João Cosme da Cunha, 

de posse do báculo na mão esquerda, lançou bençãos ao sagrado, enquanto o coro e os 

bispos auxiliares fizeram sinais de cruzes e responderam por três vezes, acrescido de 

santificara e consagrara, “Te rogamus audi nos”86. 

De joelhos diante do consagrante, os bispos auxiliares colocaram os Evangelhos 

nas costas de Fr. Tomás com as palavras viradas para ela, entre seus ombros e o pescoço. 

Com as mãos estendidas sob a cabeça do mesmo, disse o cardeal da Cunha: “Accipe 

Spiritum Sanctum”87, que foi repetido por cada um dos bispos auxiliares sem as mitras. 

Sendo na sequência pronunciada a oração, Propitiare Domine supplicationibus nostris e 

o hino, Veni Creator Spiritus. 

E logo deu-se a ungir a cabeça de Fr. Tomás, que ajoelhado assistiu ao dito 

consagrante com o dedo polegar da mão direita encoberto por uma tira de cambrai, para 

que o santo crisma não escorresse entre os dedos, untar o mesmo com o óleo santo, levá- 

lo a sua cabeça e fazer um percurso de modo a forma uma cruz, proferindo: “Vngatur & 

cõsecretur caput tuum celesti benedictione, in ordini Pontificali, in nomine Patris, & Filij, 

& Spiritus Sancti, Amê. Pax tibi. Concluindo com: “Et cum spiritu tuo”88. Sendo lido na 

sequência o prefácio, Hoc Domine copiose in caput; a antífona Vnguentum in capite; e o 

salmo, Ecce quam bonum. 

Cumprida tal liturgia, o cardeal da Cunha deu início a unção das mãos do sagrado. 

Sentado no faldistório com o gremial sobre as pernas, untou o dedo polegar da mão direita 
 

84 ANDRADE, Lucas de. Acçoes episcopais, tiradas do pontifical romano, e cerimonial dos bispos... op. 

cit., p. 43. 
85 Idem, p. 46. 
86 Idem, idem. 
87 Idem, p. 47. 
88 Idem, p. 48. 
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no santo crisma, e fez duas linhas transversais para criar uma cruz, iniciando pela mão 

direita de Fr. Tomás, e disse enquanto o fazia, “Vngantur manus ista de óleo 

santificato”89. Com este ainda ajoelhado, com as mãos atadas viradas para cima, 

estendidas e de toalha sobre os ombros diante de si, passou a benzer as mãos dele, com as 

suas estendidas sobre a do mesmo, dizendo: “in nomine Patris, & Filij, & Spiritus 

Sancti”90. E prosseguiu com a oração, Deus, & Pater Domini Nostri. Fez a benção sobre 

o sagrado novamente, pegou-lhe as mãos e as juntou para deixar a direita sobre a esquerda. 

Após purificar o dedo lavando com miolo de pão e água, o cardeal da Cunha disse, 

“Accipe baculum Pastorale”91, e entregou o báculo ao sagrado, que o recebeu entre os 

dedos indicadores e os do meio. Pôs-lhe o anel no dedo anular direito, enquanto dissera 

“Accipe annulum, fidei falicet”, obteve por resposta do mesmo, “Amen”92. O consagrante 

recebeu dos bispos auxiliares os Evangelhos que estavam nas costas de Fr. Tomás, e 

enquanto proferiu “Accipe Euagelium, & vade”, lhe entregou fechado e lhe deu a paz. O 

que foi repetido pelos bispos auxiliares, tendo em seguida o sagrado lhe respondido, “& 

cum spiritu tuo”93. 

Seguido por D. Antônio Bonifácio coelho e D. Fr. Bartolomeu Manoel Mendes 

dos Reis, Fr. Tomás da Encarnação foi para sua capela, onde os dois primeiros limparam 

sua cabeça e as mãos com miolo de pão e toalhas, e o pentearam com pente de marfim. 

Ficou lendo a missa até o ofertório. Momento em que se dirigiu com os prelados auxiliares 

e três pessoas, que poderiam ser parentes, amigos ou algum dos presentes na igreja, até o 

cardeal da Cunha. Cada uma destas pessoas levara em mãos um elemento a ser ofertado 

ao consagrante. O primeiro portava duas tochas brancas acesas. O segundo, um grande 

prato de prata e dois pães, já a terceira, dois barris de vinho. Para cada elemento ofertado, 

o consagrado ajoelhado beijava as mãos do cardeal da Cunha. Feitas as ofertas, foi para 

o meio dos prelados assistentes, que se encontravam próximos à epístola. De onde após 

receber o missal de um capelão, disse simultaneamente mesma missa que o consagrante. 

Após lerem a oração Domine Iesu Christe qui dixisti Apostolis tuis, o agora 

consagrado foi e ajoelhou-se na lateral do cardeal da Cunha para reverenciar o Santíssimo 

Sacramento, levantou-se, beijou o altar, prostrou-se novamente esperando o consagrante 

fazer o mesmo, e lhe dar a benção. Levantou-se e deu a paz aos bispos auxiliares, primeiro 

o mais antigo, D. Antônio Bonifácio Coelho, seguido por D. Fr. Bartolomeu Mendes dos 

Reis. 

Chegado o momento da comunhão tanto o consagrante, quanto consagrado 

comungaram juntos, uma única hóstia e o vinho do mesmo cálice. Enquanto o consagrante 

comungava, Fr. Tomás ficou ajoelhado, chegando sua vez, fez as devidas reverências, e 

recebeu da mão direita o corpo de Cristo (hóstia) e o seu sangue (vinho). Retornou para 

o lugar que estava, onde tomou o sanguinho para purificação entregue por capelão, e com 

o consagrante iniciaram o post-communio, composto pelas orações, Plenum qua sumus 
 

89 Idem, p. 50. 
90 Idem, idem. 
91 Idem, p. 50-1. 
92 Idem, p. 51. 
93 Idem, idem. 
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Domine, a do dia e concluindo com a Per Dominum nostrum, entretanto, apenas o 

consagrante lançou bençãos ao povo. 

Sentou-se o cardeal da Cunha no faldistório, e assistiu à Fr. Tomás da Encarnação 

ir em sua direção levando consigo o píleo ou barretinho, para que se pusesse a mitra sobre 

a cabeça e ajoelhou-se diante de si. O consagrante pegou a mitra aurifrigiata, que estava 

em um prato de prata sustentada por um capelão, e com a ajuda de D. Antônio Bonifácio 

e D. Fr. Bartolomeu dos Reis a pôs sobre a cabeça do consagrado, com os dizeres: 

“Imponimus Domine capiti hujus Antistitis”94. Retirou o anel do dedo do mesmo, calçou 

as luvas enquanto pronunciava: “Domini manus hujus Ministris tui”95, e recolocou o anel 

no dedo que havia sido retirado. Ambos se levantaram e tomaram distância do faldistório, 

onde o cardeal da Cunha pegou em sua mão direita, e D. Antônio Bonifácio Coelho a 

esquerda, e o entronizaram, isto é, o puseram sentado no faldistório. Entregou-lhe na mão 

esquerda o báculo, e virou-se para o altar iniciando o hino, Te Deum laudamus, 

acompanhado do coro. 

Enquanto isto, Fr. Tomás da Encarnação na companhia de D. Antônio Bonifácio 

e D. Fr. Bartolomeu dos Reis, percorreram o corpo da igreja benzendo a todos, e retornara 

a sentar no faldistório. A sua direita e sem mitra, D. Fr. João Cosme da Cunha e o coro, 

deram continuidade a cerimônia cantando o hino, Firmetur manus tua, & exaltetur 

dextera tua, que se repetiu por mais uma vez, precedido das orações, Deus omini fidelium 

Pastor, & Rector, Domine exaldi orationem meam, & Dominus vobi scum. Concluídas, 

retirou-se o cardeal da Cunha sem a mitra em direção aos bispos auxiliares, próximos aos 

Evangelhos. 

D. Fr. Tomás da Encarnação se pôs de pé diante do altar, onde fez sinal da cruz à 

frente do peito, com o dedo polegar da mão direita, dizendo, “Sit nomen Domine 

benedictum”, tendo o coro respondido, “ex hoc nunc, & vsque in seculum”. Benzeu-se 

enquanto falava, “Adjuntorium nostrum in nomine Domini”, ouvindo do coro, “Que fecit 

Calum, & terram”. Levantou a mão direita, e proferiu, “Bene dicat vos omnipotens 

Deus”, virou-se para o povo e fez na direção destes três cruzes dizendo, “Pater, & Filius, 

& Spiritus Santus”, ao que se ouviu o coro clamar, amém96. 

Na sequência lançou bençãos e preeminência dos bispos. Foi em direção à epístola 

junto ao altar, ajoelhou-se e olhando para os bispos auxiliares e o consagrante cantou, “Ad 

multos annus”97. Andou em direção ao centro do altar sem desviar o olhar em direção ao 

consagrante, e de joelhos tornou a cantar o mesmo em tom mais alto. Caminhou em 

direção ao cardeal da Cunha, prostrou-se diante dele e se pôs a dizer tais palavras ao nível 

maior que os anteriores. Assim que se levantou foi abraçado pelos bispos auxiliares e o 

consagrante, como se houvesse recebido a paz. Em seguida fez reverências, e foi para sua 

capela, onde disse o Evangelho de São João e a ação de graça após a missa, Trium 

puerorum. Concluindo tais passos, tanto D. Fr. Tomás da Encarnação, quanto os 

auxiliares, trocaram-se ali mesmo, vestindo-se casualmente, e foram ao altar-mor dar 
 

 

94 Idem, p. 55-6. 
95 Idem, p. 56. 
96 Idem, p. 57. 
97 Idem, p. 58. 
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graças ao cardeal da Cunha, onde se pedia fazer a cortesia de levá-lo em casa, caso 

consentido. 

 

 
A travessia atlântica: entre a devoção, criação e fortalecimento de alianças 

Consagrado, iniciou os preparativos para tomar posse de sua diocese no além-mar. 

Em julho de 1774, ainda no reino, enviou requerimento ao Conselho Ultramarino pedindo 

ajuda de custo, “[...] porque tem noticia, que aos Prelados seos antecessores, se expedião  

por este Tribunal, alem da Provisão de Mantimento, para ser pago da sua Congrua, outras 

para diferentes fins [...]”98. 

Desde D. Fr. José Fialho (1725) a ajuda correspondeu a um conto de réis99, valor 

igual ao que se pagava aos arcebispos da Bahia. Na consulta do Conselho Ultramarino 

datada de 24 de janeiro de 1739 enviada ao rei, em que não só aprovava o pedido de seu 

sucessor, D. Fr. Luiz de Santa Teresa, mas também quadruplicava o valor em relação ao 

que se vinha praticando100, se anexou pedido do Conselheiro Alexandre Metello de Souza 

e Meneses pedindo que, 

seja servida regular as ajudas de custo, que se hão de dar aos Bispos 

Ultramarinos, quando vão para os seos Bispados para se lhes escuzar o 

trabalho de semelhantes riquirimentos, E se evitar a desigualdade de que 

pode haverem se lhe arbitrar101. 

O que parece ter sido atendido durante administração de D. José I, que por decreto 

concedeu em 15 de julho de 1754, a mesma cifra ao bispo de Termopólis e sucessor de 

Olinda, D. Francisco Xavier Aranha102. 

As justificativas empregadas pelos bispos tinham pontos comuns, além da pobreza 

religiosa, uma suposta justiça, já que era tradição dar a dita ajuda aos antecessores ou em 
 

98 Requerimento do Bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ao rei [D. João VI], 

pedindo provisão de mantimentos para sua diocese. AHU_ACL_CU_015, Cx. 116, D. 8898. 
99 Consulta do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, sobre requerimento do Bispo de 

Pernambuco, [D. Estevão Brioso de Figueiredo], pedindo ajuda de custo para as despesas de transporte e 

instalação do bispado na dita capitania. AHU_ACL_CU_015, Cx. 11, D. 1074; Consulta do Conselho 

Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre o requerimento do Bispo de Pernambuco, D. Matias de Figueiredo e 

Melo, pedindo ajuda de custo. AHU_ACL_CU_015, Cx. 14, D. 1434; Consulta do Conselho Ultramarino 

ao rei D. João V, sobre o requerimento do Bispo nomeado D. Frei José Fialho, em que pede ajuda de custo 

para sua viagem e da família. AHU_ACL_CU_015, Cx. 31, D. 2813. 
100 Requerimento do Bispo de Pernambuco, D. Frei Luís de Santa Teresa, ao rei [D. João V], pedindo ajuda 

de custo proporcional aos gastos na composição de sua casa e no seu transporte para o Brasil. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 53, D. 4631; Decreto do rei D. José I concedendo ao Bispo de Termopólis, 

Coadjutor e sucessor do Bispo de Olinda, D. Francisco Xavier Aranha, uma ajuda de custo. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 76, D. 6375. 
101 Requerimento do Bispo de Pernambuco, D. Frei Luís de Santa Teresa, ao rei [D. João V], pedindo ajuda 

de custo proporcional aos gastos na composição de sua casa e no seu transporte para o Brasil. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 53, D. 4631. 
102 Decreto do rei D. José I concedendo ao Bispo de Termopólis, Coadjutor e sucessor do Bispo de Olinda, 

D. Francisco Xavier Aranha, uma ajuda de custo. AHU_ACL_CU_015, Cx. 76, D. 6375; mas, nos 

princípios do século XIX presenciou-se outra alteração no montante. Solicitara D. José Maria de Araújo 

quantia que se acostumara a dar a seus antessores, um cruzado e seiscentos mil réis. Cf. Requerimento do 

Bispo de Pernambuco, [D. José Maria de Araújo], ao príncipe regente [D. João], pedindo ajuda de custo 

para viajar à capitania de Pernambuco. AHU_ACL_CU_015, Cx. 252, D. 16890. 
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outros bispados. Antes de D. Tomás, D. Estevão Brioso de Figueiredo, alegou em julho 

de 1677, que para além dos dispêndios com a viagem (alimentação, pagamento dos seus 

oficiais, transporte dos familiares), teria de adquirir, báculo, mitra, cadeira, faldistório e 

o “mais tocante ao esplendor da Dignidade Episcopal” por ser um bispado novo, logo não 

teria como arcar sozinho com tais despesas103. 

D. Manuel Alvares da Costa, por sua vez, afirmara está sem dinheiro, por gastar 

com sua sagração e aquisição de ornamentos e prataria. E pediu que a ajuda fosse 

antecipada, isto é, lhe fosse dada antes de sua viagem, e não quando chegasse na colônia 

como de praxe104. D. Fr. José Fialho para além da ajuda de custo diante dos altos preços 

dos gêneros necessários à sua viagem e no ultramar, solicitou aumento da Côngrua, por 

cair a renda da diocese devido às perdas das lutuosas dos clérigos e o que os mestres de 

capela lhe pagavam, assim como ter-se desmembrado a Capitania do Piauí, anexada ao 

bispado do Maranhão, o que dificultava sua subsistência105. Para o que obteve resposta 

favorável do Conselho Ultramarino em 26 de abril de 1725, tendo a côngrua dobrada, ou 

seja, de 2 mil para 4 mil cruzados ao ano106. 

Argumentava D. Fr. Luiz de Santa Tereza que recorria a sua majestade por não ter 

naquele bispado côngruas vencidas que pudessem lhe prover. Além do mais, estava 

próximo ao dia de sua partida e encontrava-se desprovido, de livros, paramentos de casa, 

matalotagens para a travessia marítima107. Seu sucessor, apesar de estar em terras 

pernambucanas, dado que era o coadjutor, pediu que lhe fosse restituído a mesma quantia 

que D. José I o havia enviado para o bispado, no caso 4 mil cruzados, pelas perdas 

decorrentes da posse da diocese, isto é, seiscentos mil réis pagos pelo benefício de deão 

de Miranda108. D. Fr. Diogo de Jesus Jardim, além da ajuda de custo, recebeu o espólio 

de D. Tomás da Encarnação, que atingia os 8 mil cruzados109. 
 
 

 
 

103 Consulta do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, sobre requerimento do Bispo de 

Pernambuco, [D. Estevão Brioso de Figueiredo], pedindo ajuda de custo para as despesas de transporte e 

instalação do bispado na dita capitania. AHU_ACL_CU_015, Cx. 11, D. 1074. 
104 Consulta do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre o requerimento do Bispo de Pernambuco, D. 

Manoel Alves Costa, para que a ajuda de custo que recebe na dita capitania se lhe satisfaça nesta corte. 
AHU_ACL_CU_015, Cx. 22, D. 2055. 
105 Requerimento do Bispo de Pernambuco, [D. Frei. José Fialho], ao rei [D. João V], pedindo aumento da 

côngrua para ao seu sustento, por estar a embarcar para sua diocese com a família. AHU_ACL_CU_015, 

Cx. 31, D. 2862. 
106 Consulta do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre o requerimento do Bispo nomeado D. Frei 

José Fialho, em que pede ajuda de custo para sua viagem e da família. AHU_ACL_CU_015, Cx. 31, D. 

2813. 
107 Requerimento do Bispo de Pernambuco, D. Frei Luís de Santa Teresa, ao rei [D. João V], pedindo ajuda 

de custo proporcional aos gastos na composição de sua casa e no seu transporte para o Brasil. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 53, D. 4631. 
108 Ofício do Bispo de Pernambuco, [D. Francisco Xavier Aranha], ao [secretário de estado da Marinha e 

Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a sua posse no mesmo bispado. AHU_ACL_CU_015, 

Cx. 90, D. 7233. 
109 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter intimado o Cabido de Olinda e os mais 
testamenteiros para entregar ao atual Bispo de Pernambuco, [D. Frei Diogo de Jesus Jardim], o espólio do 
seu antecessor. AHU_ACL_CU_015, Cx. 155, D. 11221. 



P á g i n a | 39 
 

 

Resolvido as questões financeiras, D. Fr. Tomás da Encarnação Costa e Lima em 

25 de julho de 1774 direcionou-se ao porto de Belém, junto à sua comitiva, amigos e 

alguns parentes que estavam na corte, onde embarcou na frota de Pernambuco, cujo 

comandante era o capitão de mar e guerra Roberto Mac-Donall. Embarcação em que 

estava o novo governador e capitão-general da capitania, e importante aliado, José César 

de Meneses. 

Trinta e seis dias depois escrevera o bispo ao secretário de estado da Marinha e 

Ultramar, Martinho de Melo e Castro sobre sua “feliz” viagem110. Feliz foi também o 

termo empregado pelo seu sucessor, D. Fr. Diogo de Jesus Jardim para referir-se aos 47 

dias no mar, “por não experimentar tormentas, q´. [que] ameaçassem perigo evidente mais 

cheio dos incomodos indispensaveis do mar”111. 

Entendendo-se tais incômodos as fortes ventanias, águas agitadas, doenças como, 

tifo, disenteria, escorbuto, náusea, falta de medicamentos e mantimentos, alguns 

pequenos problemas técnicos na embarcação, o frio, o calor, a umidade, embarcações 

lotadas e intrigas entre os marinheiros112. Mas, para esquecer um pouco estes empecilhos, 

D. Fr. Tomás da Encarnação dava-se a conversar com os seus e com o capitão sobre os 

mais diferentes assuntos, assim como firmara laços com o governador escolhido, se 

ocupara em atividades religiosas, aconselhando, administrando os sacramentos, 

realizando missas e celebrando as festividades conforme o calendário religioso113. 

Como ocorrera em 23 de junho de 1739, véspera de São João, onde os tripulantes 

do navio Nossa Senhora do Rosário, no qual estavam D. Fr. Luiz de Santa Teresa e seu 

irmão, o bispo do Rio de Janeiro, realizaram a celebração: 

[...] chegouse a noite, e em applauso da vigília do grande Percursor de 

Christo poz hum, e outro navio luminárias, lançando ao mar suas 

fogueiras de quartos de alcatraõ, cujos incêndios a faziaõ mais vistosa na 

distancia, a que a correnteza das aguas os conduzia : amanheceo alegre o 

dia, e os navios armados tremulando suas bandeiras , faziaõ agradavel 

perspectiva : disse sua Excellencia Missa, e os mais Sacerdotes: na hora 

competente cantei [Fr. Francisco de São João Marcos] a da festa, e como 

 

 

 

 

110 Ofício do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre sua viagem à capitania de Pernambuco para tomar 

posse do dito Bispado. AHU_ACL_CU_015, Cx. 117, D. 8940; Ofício do governador e capitão general, 

Manuel da Cunha Meneses para Martinho de Melo e Castro, em que lhe participa ter tomado posse do 

governo da capitania da Bahia, em 8 de setembro último.AHU_ACL_CU_005, Cx. 46, D. 8861-8862. 
111 Ofício do Bispo de Pernambuco, frei Diogo [de Jesus Jardim], ao [secretário de estado da Marinha e 

Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre sua chegada e tomada de posse, descrevendo os dissabores de 

sua viagem, a situação do provincial carmelita, as inimizades contra sua pessoa e sugerindo que o colégio 

dos Jesuítas possa vir a ser um seminário. AHU_ACL_CU_015, Cx. 155, D. 11217. 
112 Sobre as viagens atlânticas ver HUTTER, Lucy M. Navegação nos Séculos XVII e XVIII. Rumo: Brasil. 

São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. 
113 Para o cotidiano religioso em alto mar ver: RODRIGUES, Jaime. Aspectos da religiosidade popular na 

cultura marítima no Atlântico, séculos XVI a XIX. Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 45, n. 2, p. 

134-148, mai.-ago., 2019; MUÑOZ, Margarida G. La vida religiosa de los mareantes: devociones y práticas. 
Madrid: Ministerio de Defensa/Instituto de Historia y Cultura Naval, 2004. 
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o Capitaõ se appellidava Joaõ Bautista, ao levãtar a Deos mandou 

desparar a artelharia [...]114. 

No entanto, nem tudo era festa. Os 89 dias na travessia atlântica de D. Fr. Luiz de 

Santa Teresa fora totalmente diferente. A contar um grande susto no terceiro dia de 

viagem, em que 

[...] se levantou huma tempestade, pondose contra nós os elementos do 

ar, fogo, e mar, que embravecido em suas empoladas ondas formava 

crystallinos mausoleos para sepultura de todos, o ar despedindo grossos 

chuveiros, e atemorizando com estrondofos trovoens, o fogo com 

scintillantes relâmpagos, que nos precisou a implorar a misericordia 

divina com ladainhas, e devotas preces [...]115. 

Esta tempestade, assim como a de 3 de junho de 1739, não causaram danos a sua 

embarcação, porém, esta última com duração de três horas, deixou cinco mortos na frota 

da Bahia, pela queda de um raio116. As tormentas não terminaram por aí, já aos vinte dias 

de viagem, quando passavam pela ilha da Palma nas Canárias, a tripulação foi acometida 

por uma epidemia, levando suas vítimas a febre intensa e consequentes delírios, entre os 

quais alguns integrantes da comitiva do bispo. Apesar de com seus parentes buscar se 

isolar dos enfermos, chegando inclusive a não irem à cabine, quarenta e um dias depois o 

prelado se contagiou, recuperando-se após dezessete dias, quando chegavam nas 

proximidades do arquipélago de Fernando de Noronha117. O que não ocorreu com outros 

três infectados, que malnutridos, sem uma assistência eficaz acabaram falecendo ao longo 

da viagem, tendo sidos feitas as exéquias como descreve a primeira delas, o narrador: 

[...] no dia de quarta feira 3. de Junho, e 38. de viagem, depois de lhe 

administrar o sacraméto da Extrema Unçaõ, entregou a alma a Deos no 

dia setimo de sua doença, ao qual depois de amortalhado, acompanhado 

por todos os Sacerdotes, sendo o primeiro sua Excellencia, até a borda da 

nao, depois de cantado o responso, e dita a oração se lhe deo crystallina 

sepultura, que elle abrio com seus proprios pés, esperando da 

misericordia de Deos lhe tenha a sua alma em eterno descanço [...]118. 

Mas, para os que chegaram a seus destinos haveria só gloria? 

D. Tomás da Encarnação ao chegar aos 29 de agosto de 1774, iniciou os 

preparativos para o seu desembarque, que ocorreu no dia seguinte. Com o novo 

governador da capitania de Pernambuco, José César de Meneses, foram recepcionados 

pelo governador em exercício, Manuel da Cunha Meneses, fazendo a viagem até terra 

firme no escaler deste, enquanto demais tripulantes em outras embarcações. Ao chegar 

em terra firme encontrou as ruas da cidade totalmente guarnecidas. Diante das tropas, do 

cabido, dos demais clérigos, o povo, sob o som dos repiques dos sinos das igrejas e de 

salvas de tiros, fora em direção à Igreja do Corpo Santo, como costumavam fazer os 
 

114 Relaçam da viagem, que fez o M. R. P. Provisor Fr. Francisco de S. Joam Marcos Da cidade de Lisboa 

para Pernambuco Em companhia do Excellentissimo Dom Frey Luiz de S. Tereza, Bispo de Pernambuco, 
e de tudo que nella succedeo. Lisboa: officina de Miguel Rodrigues. 1742, p. 11. 
115 Idem, p. 2. 
116 Idem, p. 8. 
117 Idem, p. 3-4, 10, 16. 
118 Idem, p. 8. 
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prelados para agradecer a viagem com vida, sendo recebido com o pálio e com um Te 

Deum laudamus119. 

Saindo da igreja optou por recolher-se ao Palácio episcopal da Soledade120, de 

onde se podia presenciar sons de repiques, a vila iluminada e festas em sua homenagem. 

Diferente de seu sucessor, D. Fr. Diogo de Jesus Jardim, que tivera uma série de situações 

constrangedoras tanto com os oficiais régios, quanto eclesiásticos. A exemplo, ao ir ao 

colégio que pertencia outrora aos jesuítas para um jantar ofertado pelo governador José 

César de Meneses, não jantara, segundo José Xavier da Silva Aiala, oficial maior do 

secretário do governo da capitania de Pernambuco. Pois, já teria jantado a bordo, 

demonstrando seu desagrado para com o governador, que não enviou escaler para que 

desembarcasse. 

O oficial nem um pouco simpático a administração de José César de Meneses, 

acusava-o de fazer o jantar como tentativa de reparar a desfeita cometida assim que o 

navio em que estava o bispo chegou em Pernambuco com a bandeira portuguesa no tope 

grande. Na ocasião, um dos agentes da administração assim que chegou a bordo, exigiu 

que a arriasse e inçasse nó da proa. Ato que poderia sinalizar uma diferença existente 

entre as cerimônias de bispos e governadores, o fato de a bandeira no tope grande não lhe 

ser consentido121. 

Após três dias em terra firme seguiu D. Fr. Tomás da Encarnação a prática de 

tomar posse por procuração. Mas, quem nomear? As informações colhidas sobre alguns 

religiosos e escolhas realizadas anteriormente por outros prelados lhe ajudara. Descobrira 

que estes nomeavam membros do cabido, como optara D. Francisco Xavier Aranha que 

selecionara o deão, Antônio Pereira de Castro. Ou capelães, como D. Fr. Luiz de Santa 

Tereza que escolheu o Fr. Francisco de São João Marcos. Ainda poderia optar por algum 

parente. Contudo, sujeitos que no futuro poderia agraciá-los com os benefícios de 

provisor ou vigário geral122. 

Mas, para ele o interessante seria nomear um indivíduo que conhecesse a 

realidade da diocese e tivesse bom relacionamento com os demais membros da estrutura 

eclesiástica, daí uma escolha que o colocaria entre os 70% de prelados olindenses 

coloniais que optaram por membros do cabido. Se bem que não deu preferência ao deão 

como fizeram 71% deles, preferindo aquele que seria marcado por ser o primeiro cônego 
 

 
119 Idem, p. 18; Ofício do oficial maior do secretário do Governo da capitania de Pernambuco, José Xavier 

da Silva Aiala, a Manoel da Cunha Meneses, informando a situação irregular de um navio francês, em 
reparos no porto, e descrevendo a chegada do Bispo de Pernambuco, [D. Frei Diogo de Jesus Jardim], e o 

descontentamento da população. AHU_ACL_CU_015, Cx. 155, D. 11226AHU_ACL_CU_O15, Cx. 155, 
D. 11226. 
120 O palácio episcopal foi concebido por D. Fr. Luiz de Santa Teresa para solucionar um problema que 

vinha se arrastando, a falta de um local específico para residência e despachos dos bispos, que até então, 
dividiam espaços com a administração secular de Olinda, tendo os bispos que alugar residências ou 
acomodar-se na do governador. 
121 Ofício do oficial maior do secretário do Governo da capitania de Pernambuco, José Xavier da Silva 

Aiala, a Manoel da Cunha Meneses, informando a situação irregular de um navio francês, em reparos no 

porto, e descrevendo a chegada do Bispo de Pernambuco, [D. Frei Diogo de Jesus Jardim], e o 

descontentamento da população. AHU_ACL_CU_015, Cx. 155, D. 11226. 
122 PAIVA, José P. Os bispos de Portugal e do império... op. cit., p. 106. 
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nomeado como procurador de dois bispos naquela diocese, o Dr. Manoel Garcia Velho 

do Amaral. 

Este fora por 52 dias, procurador do bispo antecessor, D. Fr. Francisco de 

Assunção Brito, e compunha o triunvirato que governara a diocese até a sua tomada de 

posse como procurador do próprio D. Fr. Tomás, que o nomeou em 2 de agosto de 1774. 

Façanha que se repetiu na sequência pelo deão do cabido, o Dr. Manoel de Araújo de 

Carvalho Gondim, que para além dos 22 dias como procurador de D. Fr. Diogo de Jesus 

Jardim, ficara mais tempo nesta função que qualquer outro, visto que por permanecer D. 

José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho quase quatro anos em Portugal resolvendo 

questões referentes ao bispado, em especial a fundação de um seminário episcopal, o 

nomeou para procurador e administrador da diocese. Em carta ao cabido aos 25 de 

fevereiro de 1795, justificara sua indicação: 

Fazemos saber que por nós instar o cuidado do Rebanho de que 

estamos encarregados e não podermos dirigir-nos para à Nossa 

Diocese com tanta presteza como dezejamos, Nos vemos obrigados 

a commetter as nossas vezes pessòa que substitua o Nosso Pastoral 

officio em quanto o não vamos pessoalmente executar. E porque 

temos individual noticia da sciencia , zelo e probidade do R. 

[Reverendo] Dr. Manoel de Araújo de Carvalho Gondim Deão de 

N. [Nossa] Cathedral e confiamos delle ha de bem desencarregar a 

Nossa e sua consciencia, o elegemos como com efeito por esta o 

temos elegido Governador do espiritual e temporal do N. [Nosso] 

Bispado de Pernambuco e lhe delegamos toda a Nossa jurisdição 

ordinaria e ainda a extraordinaria que nos hé concedida por 

privilegios e graças Apostolicas na forma do custume praticado 

com os nossos predecessores por todo o tempo da nossa auzencia 

para o fim de acodir e utilisar as Nossas Ovelhas aos casos 

occurrentes de precisa necessidade123. 

Nem todos os bispos davam total controle a um único indivíduo. Como, por 

exemplo, em 11 de março de 1807, do mosteiro de Santa Maria de Belém, D. Fr. José 

Maria de Araújo mandara carta ao cabido, clero secular e regular, e ao povo, nomeando 

para procurador o mestre de teologia do seminário de Olinda, Fr. José Joaquim Santa Ana 

Laboreiro, e caso ocorresse algo com ele, ficaria em seu lugar, o deão Manoel Xavier 

Carneiro da Cunha124. Nos dizeres do bispo o escolhera “por ser meu antigo collega, 

companheiro e amigo”. Mas, a administração do bispado ficaria sob responsabilidade do 

sobrinho de D. Fr. Tomás da Encarnação, o cônego penitenciário Manoel Viera de Lemos 
 

 

 

 
 

123 D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostolica, Bispo de 

Pernambuco, do Conselho de S. Magestade Fidelissima, etc RIAHGP, n. 43, Recife: Typographia de F. 

P. Boulitreau, 1893, p. 70-1. 
124 D. Jozé Maria de Araujo por graças de Deus e mercê da Santa Sé Apostolica, Bispo de Pernambuco, do 

Conselho de S. A. R. e seu Pregador etc. RIAHGP, n. 43, Recife: Typographia de F. P. Boulitreau, 1893, 

p. 88. 
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Sampaio125. Assim, coube ao Dr. Manoel Garcia Velho do Amaral tomar posse com toda 

a pompa dada aos bispos, como ocorreu com Fr. Francisco de S. João Marcos: 

[..] no dia de terça feira se ajuntáraõ Prelados, Justiças, Clero, 

Religioens, e nobreza, fui por elles conduzido a Santa Sé, a cuja 

porta se achava o R. [Reverendo] Cabido, e Beneficiados com 

pallio, o Conego mais digno revestido, dandome o hisope para o 

Asperges: veyo logo hum dos Capellaens com incenso, e thuribulo: 

feito este incensou o mesmo Conego, levantando o Te Deum 

laudamus, fui conduzido ao altar do Sacramento; feita a oraçaõ, 

para a Capella mór posto de joelhos em quanto acabava a musica: 

entoadas humas antífonas, e ditas as orações, veyo o mesmo 

Capitular darme posse da cadeira, e da mitra , pondoma na cabeça: 

feitos estes actos possessorios, fui para a parte da Epistola , cantada 

a antífona do Padroeiro, disse a oração: feita a profissaõ da fé, e 

beijado o altar, fomos para a casa do Cabido fazer, e assignar o auto 

da posse: findo este, recolhime para palacio acompanhado da 

mesma comitiva, e Cabido126. 

Então, no caso de D. Tomás, seu representante Manoel Garcia Velho do Amaral 

ocupara o espaço do bispo, assim toda a hierarquia fora reproduzida, conforme ordem de 

antiguidade e precedência127. 

 
 

O poder episcopal em cena: a entrada 

Para D. Tomás estes seis dias em que deixara um procurador em seu lugar, fora 

importante para conhecer os sacerdotes com quem iria conviver, tomar nota sobre a 

situação do bispado, organizar medidas e instruções para o corpo eclesiástico e os 

diocesanos, além de seu preparativo para a posse definitiva.128 Neste último caso, como 

de hábito, em reunião com José César de Meneses, o cabido e representantes da câmara 

de Olinda que eram obrigados a realizarem festas religiosas129, repassara o que seria 

necessário e como desejara a festa, detalhara os ornamentos da catedral, quem 
 

 

 

 

 

 

125 Idem, p. 87 
126 Relaçam da viagem, que fez o M. R. P. Provisor Fr. Francisco de S. Joam Marcos Da cidade de Lisboa 

para Pernambuco... op. cit., p. 18-9. 
127 PAIVA, José P. Os bispos de Portugal e do império... op. cit., p. 107. 
128 Para as entradas episcopais consultar, PAIVA, José P. O cerimonial de entrada dos bispos nas suas 

dioceses: uma encenação de poder (1741 - 1757). Revista de História das Ideias, Vol. 15, pp. 117-146, 

1993; KANTOR, Iris. Pacto festivo em Minas colonial: a entrada triunfal do primeiro bispo na Sé de 
Mariana. Dissertação (mestrado em História) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996; NESTOLA, Paola. Eis que o teu Rei vem a ti: arqueologia e 

arquétipos da cerimônia da entrada episcopal em Portugal e no Império português (séculos XVI-XVIII). 
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2020. 
129 KANTOR, Iris. Pacto festivo em Minas colonial... op. cit., p. 103. 
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transportaria o pálio, se seguiria a tradição ou optaria pelo modelo do cerimonial130, o dia, 

horário e turno (manhã ou tarde), considerando o tempo131 e o percurso a ser seguido. 

Mas, nem sempre havia harmonia na elaboração deste cerimonial. Quando da 

organização da entrada de D. Francisco Xavier Aranha houve desentendimentos entre este 

e o cabido. O corpo capitular enviara correspondência a D. José I, buscando se informar 

sobre como deveria ser efetivada tal celebração para o dito bispo, uma vez que “pelas suas 

Bullas o vimos Revetido de tantas circunstancias, q´. [que] todas juntas as não Expressão 

os cerimoniaes”. 

Receberam por resposta que observassem o que mandava o cerimonial dos bispos 

e para o que não encontrassem naquelas normas consultassem os cânones. A confusão do 

cabido se deu por não saber como agir com um bispo que possuía título de coadjutor132. 

Levando-os também, a buscar informações ao próprio bispo, que havia sido deão da 

diocese de Miranda, onde houvera coadjutoria133. 

A consulta feita ao rei não fora vista com bons olhos pelo prelado, que enviou 

carta ao então secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte 

Real, explicando que pedira para ser tratado de mesma forma que os bispos diocesanos, 

pois, o decreto real e as bulas papais a ele concedido, o nomeara não um coadjutor comum, 

mais sim, um coadjutor cum omnimoda, ou seja, ele tinha jurisdição e independência 

perante seu coadjuvado, já que o papa retirou tal jurisdição deste último e transferiu para 

ele. Acrescentara o bispo, 

nada pertendo se faça, se não o disposto no cerimonial e estatuto; 

mas estes servos de Deos, nunca tiveram, qm. [quem] lhe dissesse 

palavra em ponto de ritos e cerimonias da Iga. [Igreja] e choro: 

fazião, o que querião, e o que não querião fazer do disposto no 

Estatuto, e Cerimonial por Omissão, frouxidão, e por acabar mais 

de pressa, dizem agora q´. [que] são seus louvaveis costumes: e q´. 

[que] estão na posse de o não fazer; e eu digo, que por isso mesmo, 

que se não faz, se deve fazer, o que ordena o cerimonial” e reitera, 

“Eu não allego alguma ceremonia do meu cabo. [Cabido] de 

Miranda, por ser cabo. [cabido] de Miranda; sim por ser do 

Cerimonial Romano praticado em Miranda134. 

 

130 Lucas de Andrade sugere “ministros da camara, Cidadãos, e gente nobre”. ANDRADE, Lucas de. Acçoes 

episcopais, tiradas do pontifical romano, e cerimonial dos bispos... op. cit., p. 79; Quando da entrada de D. Fr. 

Luiz de Santa Teresa, levaram o pálio conforme a sequência, magistrados, cidadãos e cavaleiros da Ordem 

de Cristo. Relaçam da viagem, que fez o M. R. P. Provisor Fr. Francisco de S. Joam Marcos da cidade de 

Lisboa para Pernambuco... op. cit., p. 20. 
131 PAIVA, José P. O cerimonial de entrada dos bispos nas suas dioceses... op. cit., p. 134. 
132 Era o prelado que atuava como auxiliar na administração e governo da diocese. Acabando como D. 

Francisco Xavier Aranha tornando-se titular. Cf. PAIVA, José P. Os bispos de Portugal e do império... op. 

cit., p. 11 
133 Carta do Cabido da Sé de Olinda ao rei [D. José I], sobre a chegada do Bispo de Termópolis, Coadjutor 

e sucessor de Olinda, [D. frei Francisco Xavier Aranha]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 79, D. 6565. 
134 Ofício do Bispo de Termópolis, coadjutor e sucessor de Olinda, [D. Francisco Xavier Aranha], ao 

[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre sua chegada na 

dita capitania e os problemas de sua jurisdição naquela diocese. AHU_ACL_CU_015, Cx. 84, D. 6936. 
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No caso de D. Fr. Diogo de Jesus Jardim, não se tratou de tamanhos 

estranhamentos, mas de uma notícia que desagradara ao corpo eclesiástico e a população. 

O prelado, tomara a decisão de não fazer sua entrada pública, tendo por argumento, o 

cansaço da viagem e o “afeito hemorroidal” que o incomodava desde sua chegada135. 

Não realizar a festa136 era inconcebível para indivíduos que buscavam legitimar 

seus espaços na sociedade. Como afirma George Balandier, “a aceitação [de sua 

autoridade] resulta em grande parte das ilusões da ótica social”, assim, para ter seu poder 

preservado, o prelado deveria agir como ator político, correspondendo às expectativas 

criadas pelos fiéis137. 

Além de que, a não realização das festividades, significara perca de um momento 

de alívio para camadas mais baixas, assim como se findava a possibilidade de receber 

esmolas138. Acrescente-se as perdas com ganhos particulares, já que vereadores e o 

governador não receberiam a propina extraordinária por compor a festa, o mesmo 

ocorreria com os setores econômicos responsáveis por fornecer e produzir os materiais 

para o festejo139. Para alguns clérigos era desrespeito aos ritos, visto que as entradas 

tinham caráter simbólico, pois, “assi como Christo, Senhor nosso entrando em Jerusalem, 

sahio o povo a recebelo, assi o Legado de Christo, qual he o Bispo, há de ser recebido”140. 

Sobre pressão o prelado acabara realizando em 8 de dezembro de 1785, sua 

entrada141, onde o governador e o ouvidor fizeram, no olhar de um contemporâneo, a 

desfeita de não acompanhar a procissão, assistindo-lhe da janela do Paço, só indo ao 

encontro daquele no palácio episcopal, quando voltara da Sé142. 

Na organização da entrada de D. Tomás as pequenas discordâncias parecem não 

ter efeito significativo no produto final. Assim, fora pregado edital em espaços públicos, 

convocando governador, cabido, senado da câmara, clero secular e regular, e o povo, para 
 

 
 

135 Ofício do Bispo de Pernambuco, frei Diogo [de Jesus Jardim], ao [secretário de estado da Marinha e 

Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre sua chegada e tomada de posse, descrevendo os dissabores de 

sua viagem, a situação do provincial carmelita, as inimizades contra sua pessoa e sugerindo que o colégio 

dos Jesuítas possa vir a ser um seminário. AHU_ACL_CU_015, Cx. 155, D. 11217. 
136 Sobre festas no período colonial ver, PRIORE, Mary D. Festas e utopias no Brasil colonial. São Paulo: 

Editora Brasiliense, 1994; TINHORÃO, José R. As festas no Brasil colonial. São Paulo: Editora 34, 
2000; JANCSÓ, István; KANTOR, Iris (Orgs.). Festa: cultura e sociabilidade na América portuguesa. 2 
vol. São Paulo: Hucitec / EDUSP / FAPESP / Imprensa oficial, 2001. 
137 BALANDIER, Georges. O poder em cena. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1982, p. 6. 
138 PAIVA, José P. O cerimonial de entrada dos bispos... op. cit., p. 143. 
139 KANTOR, Iris. Pacto festivo em Minas colonial... op. cit., p. 104. 
140 ANDRADE, Lucas de. Acçoes episcopais, tiradas do pontifical romano, e cerimonial dos bispos... op. 

cit., p. 75. 
141 Ofício do Bispo de Pernambuco, frei Diogo [de Jesus Jardim], ao [secretário de estado da Marinha e 

Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre sua chegada e tomada de posse, descrevendo os dissabores de 

sua viagem, a situação do provincial carmelita, as inimizades contra sua pessoa e sugerindo que o colégio 

dos Jesuítas possa vir a ser um seminário. AHU_ACL_CU_015, Cx. 155, D. 11217. 
142 Ofício do oficial maior do secretário do Governo da capitania de Pernambuco, José Xavier da Silva 

Aiala, a Manoel da Cunha Meneses, informando a situação irregular de um navio francês, em reparos no 

porto, e descrevendo a chegada do Bispo de Pernambuco, [D. Frei Diogo de Jesus Jardim], e o 

descontentamento da população. AHU_ACL_CU_015, Cx. 155, D. 11226. 
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no dia 8 de setembro de 1774, comparecerem à festa, e contribuírem para a organização 

do cerimonial. 

Coube ao cabido estar atento aos ornamentos dos espaços religiosos e o necessário 

para a liturgia. O senado da câmara, custeara a cerimônia, cobrindo gastos com cera, 

serviços de pintura, carpintaria, construção e atividades culturais, como os músicos. Ao 

governador fiscalizar os preparativos e mobilizar as tropas, o povo por sua vez, organizar 

os adereços que enfeitariam o percurso que faria o prelado, limpar as ruas, a caiação das 

casas, instalar as luminárias, adereçar as faixadas e janelas das residências143. 

No dia e horário marcado, recebera o bispo no palácio episcopal, o governador da 

capitania, José César de Meneses e alguns regimentos de artilharia para acompanhá- lo. 

Montara o cavalo que lhe reservaram para a ocasião, seguindo em direção a cidade 

episcopal, em cujas mãos levara o Pontifical Romano e o cerimonial dos bispos144. Nas 

proximidades do limite de Olinda encontrara em sinal de respeito e submissão o corpo 

capitular, o senado da câmara, a nobreza, demais clérigos e irmandades145. 

Descera do cavalo, ajoelhara em uma almofada, e beijara a cruz que lhe entregara 

o deão. Fora a ermida mais próxima, onde de antemão já haviam deixado as vestes e os 

símbolos de seu poder, garantindo-lhe mais comodidade. Logo, tirara a capa pontifical, e 

revestira-se com estola, amito, alva, cíngulo, cruz peitoral, capa de asperge branca, anel, 

e mitra preciosa. Quando saíra da igreja, encontrara seu cavalo paramentado com 

gualdrapa branca e ornamentos roxos guarnecidos com franjas verdes146. Ao montá-lo, 

lhe estenderam o pálio, que era sustentado por magistrados, nobres e cavaleiros da Ordem 

de Cristo respectivamente. 

Dali, iniciara a marcha rumo a catedral, diante de um percurso elaborado de modo 

a demonstrar a amplitude de seu poder, e o quão prestigiado era147. O cortejo seguira sua 

jornada com os participantes organizados em uma fila de dois em dois, iniciada pela 

nobreza, seguida pelos parentes do bispo e criados, magistrados, oficiais da justiça, 

câmara, irmandades, ordens religiosas, clérigos seculares e sua cruz, os músicos, o cabido 

e lá estava ele, posicionado, seguido pelos regimentos148. 

O caráter hierárquico do cerimonial, nos permite afirmar que o evento se tratava 

de mais uma forma de teatralização do poder, cuja ação conotava a existência de um 

ordenamento natural e universal da sociedade149. Onde cada indivíduo encenava seu lugar 
 

 

 

 

 

143 KANTOR, Iris. Pacto festivo em Minas colonial... op. cit., p. 106. 
144 ANDRADE, Lucas de. Acçoes episcopais, tiradas do pontifical romano, e cerimonial dos bispos... op. 

cit., p. 75. 
145 PAIVA, José P. O cerimonial de entrada dos bispos... op. cit., p. 125. 
146 ANDRADE, Lucas de. Acçoes episcopais, tiradas do pontifical romano, e cerimonial dos bispos... op. 

cit., p. 78. 
147 PAIVA, José P. O cerimonial de entrada dos bispos... op. cit., p. 136. 
148 Relaçam da viagem, que fez o M. R. P. Provisor Fr. Francisco de S. Joam Marcos Da cidade de Lisboa 

para Pernambuco... op. cit., p. 20. 
149 BALANDIER, Georges. O poder em cena... op. cit., p. 10. 
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social, conforme sistema de precedência, regras de limpeza de sangue, vestimentas, 

insígnias e elementos que transportavam150. 

O que ficava visível aos que assistiam à passagem do prelado pelas demais vias. 

Quanto a estas, estavam adornadas com folhas e flores, as portas e janelas das casas 

adereçadas, com colchas, cortinas e tapeçarias, assim como pelos arcos do triunfo, que 

para além de demonstração da grandeza do prestigiado e daquele que o financiara, eram 

grandes portais em que conforme ele as passavam, simbolizava uma etapa da entrada 

concluída151. Ao longe ouviam-se os badalos dos sinos da Sé, enquanto em percurso as 

salvas de tiros e músicas, em um todo harmônico, que mesclava elementos dos festejos 

episcopais e régios152. 

Entre a igreja de São Sebastião até à Misericórdia viu posicionado de ambos os 

lados a infantaria, enquanto da Misericórdia até à Sé, a cavalaria. Ao longo da procissão 

D. Tomás dava a benção ao povo, que se ajoelhavam em sua presença. 

Chegando a Sé desceu do cavalo, prostrou-se na alcatifa, vindo o deão lhe entregar 

revestido o hissope com água benta, após beijá-lo, assim como suas mãos. O bispo lançou 

água benta em si, no deão e nos demais capitulares seguindo a hierarquia da instituição. 

O capitular lançou benção sobre o turíbulo e em pé diante do prelado, fez as devidas 

reverências e o incensou por três vezes. 

Concluída a liturgia, continuou a procissão pelo corpo da igreja cantando o Te 

Deum laudamus. No altar, afastaram o pálio, e o bispo tirou a mitra, ajoelhou-se no 

genuflexório sobre uma alcatifa com coxim que ali estava, e na presença do Santíssimo 

Sacramento se pôs a orar. Em seguida fez nova reverência, ajoelhou-se e recolocou a 

mitra, e caminhou até o altar-mor onde lhe tiraram a mesma, reverenciou a cruz ali 

presente e de joelhos voltou a orar, e os demais assistiram à oração iniciada pelo deão153. 

Após levantar-se e reverenciar o altar, sentou-se na cadeira pontifical, onde se 

dera demonstração de fidelidade, respeito e obediência154, o beijar as suas mãos pelo 

corpo capitular, enquanto o coro entoava cançonetas. Levantou-se e retiraram a mitra, 

beijou o altar, reverenciou a cruz, e assistiu a antífona ao padroeiro da cidade. Junto à 

Epístola, dissera oração e foi com a mitra ao altar, onde deu benção solene, cantando Sit 

nomem Domini benedictum, e ao pronunciar Benedicat vos Omnipotens Deus, segurou o 

báculo na mão esquerda e prosseguira, Pater, Filius, & Spiritus Sanctus. Logo que 

lançada a benção aos povos, andou até sua cadeira, onde se despira dos ornamentos 

pontificais, e se revestira com a capa pontifícia e barrete. 

Com o término dos ritos na Catedral, ao sair da dita igreja, observou as salvas de 

tiros dos terços e regimentos de artilharia. Seguira para o palácio episcopal em sua liteira, 
 

 

 

150 KANTOR, Iris. Pacto festivo em Minas colonial... op. cit., p.108-9. 
151 PAIVA, José P. O cerimonial de entrada dos bispos... op. cit., p.141. 
152 KANTOR, Iris. Pacto festivo em Minas colonial... op. cit., p.139. 
153 ANDRADE, Lucas de. Acçoes episcopais, tiradas do pontifical romano, e cerimonial dos bispos... op. 

cit., p. 79-80. 
154 PAIVA, José P. O cerimonial de entrada dos bispos... op. cit., p. 137. 
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acompanhado pelo cabido e outras figuras ilustres. Mas, os festejos não terminaram aqui, 

nos dias que se seguiram a cidade dera continuidade a festa, 

Esta era composta na generalidade pela iluminação desusada das 

ruas, para o que se colocavam luminárias em todas as torres das 

cidades, pelo tanger dos sinos das igrejas, pelos espectáculos de 

fogo de artifício e ainda pela distribuição aos mais necessitados de 

esmolas, quer sob a forma de dinheiro, quer de alimentos, esmolas 

essas que tinham a marca da caridade episcopal155. 

Paiva nos recorda que estas cerimônias tinham caráter privado, além de formas 

diversas, caracterizadas por demonstrações culturais, religiosas e gastronômicas156. Com 

a reafirmação do poder episcopal explicitado diante de outros poderes, era chegado o 

momento de pôr em prática suas concepções religiosas e ordens da coroa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

155 Idem, p. 132. 
156 Idem, p. 133. 
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2 

 

O extenso bispado de Olinda: 

apontamentos para os anos de 1774 a 1784. 

 

Feita sua entrada e tomado posse definitiva, coube ao prelado iniciar seu programa 

político-administrativo, mas, para ser efetuado fazia-se necessário um conhecimento 

acurado da diocese de Olinda, desde sua estrutura institucional-administrativa dados 

sobre o espaço geográfico e populacional. Pontos que infelizmente não serão expandidos 

em sua exaustão, em especial os concernentes a burocracia governativa eclesiástica, tendo 

em vista, o contexto pandêmico de coronavírus (covid-19) em que a dissertação está sendo 

feita, que nos impossibilita de ir a arquivos, inviabilizando a consulta documental que nos 

interessaria a discussão. 

Também pela falta de estudos historiográficos críticos sobre o funcionamento das 

diferentes repartições episcopais do bispado de Olinda, a saber, o Cabido, a Câmara ou 

Mesa episcopal, a Chancelaria, ou ainda o Auditório eclesiástico, embora este último 

tenha sido recentemente tema de uma boa tese de doutorado157. Contudo, para não nos 

limitarmos em reproduzir o que estabelecia os regimentos, optamos por observar quatro 

aspectos da diocese que impactariam também a governabilidade dela, o território, as 

freguesias, a população e o clero, cujos registros nos são acessíveis. 

 

 
Território, freguesias e população 

 
Em Desagravos do Brasil, glórias de Pernambuco, Domingos Loreto Couto, 

tentou definir o espaço geográfico da diocese, segundo o mesmo, 

O Bispado de Pernambuco tem princípio no Ceará, que corre athe 

o Rio grande, por distância de 160 legoas; continua do Rio grande 
por espaço de quarenta, e sinco legoas athe a Parayba. Da 

Parayba athe Tamaraca, por vinte e sinco; Tamaraca tem sete 

legoas. E de Igarassú termina a Capitania de Pernambuco no Rio 
de S. Francisco, com noventa e sinco legoas de costa. E vem a ter 

este Bispado, que compreende sinco Capitanias, trezentas e trinta 
 

157 Ver SANTOS, Gustavo A. M. A justiça do bispo: o exercício da justiça eclesiástica no bispado de 

Pernambuco. Tese (doutorado em História), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. 



P á g i n a | 50 
 

 

e duas legoas pela costa marítima, e da parte do certão assentado 

em campinas, e cortado com bosques, se estende tanto que 

penetra o interior da America, onde se poderião bem fundar 
grandes Reynos, e dilatados Imperios158. 

Tal dimensão levara a muitas queixas de párocos, que sentiam dificuldade para 

administrar suas freguesias, principalmente em questões que dependiam de decisões 

episcopais. Em 1779, o então vigário da freguesia de Santo Antônio da Manga de Paracatu 

(na comarca do Sabará, capitania de Minas Gerais), Antônio Joaquim de Souza Correia e 

Melo, enviara requerimento a rainha D. Maria I, solicitando que repassasse ordens a D. 

Tomás para nomeá-lo vigário geral, de modo que assim pudesse dar maior agilidade aos 

requerimentos que lhes faziam seus fregueses. O pedido tinha por justificativa a grande 

distância entre a sede do bispado, Olinda, e sua residência, Paracatu, o que tornavam as 

chegadas das decisões morosas e muitas vezes sem serventia. Acrescido a este motivo, o 

fato de que as estradas entre a sede do bispado e sua freguesia eram extensas e desertas, 

seja por serem inabitadas, seja pelas pouquíssimas pessoas que se arriscavam a passá-las. 

Bem como os seus 

 
ares corrutos, e mortaes”, além da exposição “ás invazoens dos Gentios 
Selvagens, q.´ [que] sahindo dos mattos virgens os roubão matão e 

dovorão, de tal sorte q.´ [que] he mais prudente, e mais suave passar todos 

os dilatados climas, q.´ [que] medião do Paracatu p.a [para] Minas Geraes 
ate o R.o de Janr.o [Rio de Janeiro] e dahi, havendo monsão, embarcar a 

Pernambuco, navegação m.tas [muitas] vezes perigosa do q.´ [que] vadear 

os certoens, ermós e medonhos de Pernambuco ao Paracatu159. 

Para confirmar a grande extensão, a baixa densidade demográfica, os problemas 

causados pelo clima e os suscetíveis ataques pelos indígenas, Antônio Correia e Melo, 

contou com o auxílio do ex-governador das capitanias de Pernambuco (1756 - 1763) e de 

Minas Gerais (1763 - 1768), Luiz Diogo Lobo da Silva, que em carta confirmara o 

testemunho daquele. O vigário recorrera também ao caso semelhante que ocorrera no 

bispado do Rio de Janeiro. Na ocasião, o vigário da freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição de Traíras, na prelazia de Goiás, José Simões da Mota e Medeiros fez 

requerimento semelhante, obtendo resposta positiva em 18 de abril de 1777160. No caso 

de Antônio Joaquim de Souza Correia e Melo, sua solicitação também fora atendida161. 

 

158 COUTO, Domingos do L. Desagravos do Brasil e glorias de Pernambuco... op. cit., p. 19. 
159 Requerimento do presbítero secular e vigário de Santo Antônio da Manga no Paracatu, Antônio Joaquim 

de Sousa Correia e Melo, à rainha [D. Maria I], pedindo para ser nomeado vigário-geral da comarca do 

Sabará, na capitania de Minas Gerais, Bispado de Pernambuco. AHU_ACL_CU_015, Cx. 132, D. 9960. 
160 Idem. 
161 SANTOS, Gustavo A. M. A justiça do bispo... op. cit., p. 223. 
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Para minimizar problemas como estes e melhorar a ação pastoral, jurídica e 

econômica do bispado, prelados já haviam o dividido em comarcas162. Quando da sua 

posse em 1774, D. Tomás o encontrara fragmentado em cinco: Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco e Manga. Cenário diverso do apresentado em 1757, por 

Loreto Couto, que registrara três comarcas eclesiásticas sendo elas, a de Olinda, da Manga 

e do Ceará, ambas com vigários gerais em seu principal centro urbano163. Comparando as 

duas informações pode-se inferir que apesar de não haver criação de dioceses no período 

pombalino na colônia como ocorrera na metrópole164, enquanto política religiosa daquele 

ministro, houve na América lusa uma reorganização no interior destes bispados, seja com 

a instituição de comarcas eclesiásticas, seja com a fundação de freguesias como veremos 

adiante. 

Estas divisões administrativas estavam subdivididas por uma diversidade de 

paróquias, que “se caracterizava por congregar à volta de uma igreja e do seu pároco, sob 

o patrocínio de um orago particular, uma comunidade de fiéis que de vários modos se 

ligavam a esse espaço sagrado”165. Esta célula base da organização eclesiástica, também 

era fundamental para a administração civil, como na elaboração de recenseamentos e 

cobranças de impostos166. 

Uma mesma cidade ou vila podia conter várias freguesias, que poderiam ser 

colativas ou encomendadas. Sendo a primeira provida pelo rei, com vigário perpétuo, 

enquanto os curatos ou paroquias encomendadas eram providas com pároco nomeado 

pelo bispo, tendo sua remuneração custeada pelos fregueses, e eram geralmente providos 

quando os nomeados pelo rei ficavam impedidos de executar suas tarefas, sobretudo por 

morte, doença ou ausência prolongada167. 

 

 
 

162 PAIVA, José P. Dioceses e organização eclesiástica. In: AZEVEDO, Carlos M. (Orgs.). História 

religiosa de Portugal. Vol. 2, Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, p. 187. Dentre as muitas definições 

apresentadas pelo padre Rafael Bluteau, compreende-se aqui por comarca eclesiástica um território cuja 
população encontrava-se sobre a mesma vara da justiça episcopal. Cf. BLUTEAU, Rafael. Vocabulario 

portuguez e latino, áulico, anatômico, architectonico..., Vol. 2, Coimbra: Collegio das Artes da Companhia 

de Jesus, 1712-1728, p. 386. 
163 COUTO, Domingos do L. Desagravos do Brasil e glorias de Pernambuco... op. cit., 187. 
164 Sobre a criação de novos bispados em Portugal no período pombalino ver PAIVA, José P. Dioceses e 

organização eclesiástica... op. cit., 2000. 
165 PAIVA, José P. Dioceses e organização eclesiástica... op. cit., 2000, p. 189. 
166 FONSECA, Cláudia D. Arraiais e vilas d'el rei: espaço e poder nas Minas setecentista. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2001, p. 85. 
167 Côngrua eram os vencimentos dos padres pagos pela coroa. Os párocos encomendados se sustentavam 

sobretudo pela conhecença e pé-de-altar. Entende-se por pé-de-altar as quantias pagas pelos fiéis por 
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No primeiro ano de governança, D. Tomás com base nas informações colhidas 

pelo governador, tinha conhecimento de que o bispado possuía 33 paróquias coladas, 29 

curatos amovíveis e 27 freguesias de índios168. O que não se alterara três anos mais tarde, 

pois, ao cumprir a ordem régia de 18 de setembro de 1776, o prelado com pouco mais de 

precisão, em relação aos dados apresentados pelo governador, chegara em 1777 aos 

mesmos números169. Assim, no bispado de Olinda o número de freguesias colativas era 

maior que o de curatos, porém, como estava ocorrendo nas demais dioceses da América 

portuguesa, cada vez mais a Coroa e os bispos estavam dando preferência por criar 

freguesias encomendadas. 

O próprio D. Tomás, ao longo do seu governo, criara duas freguesias de índios e 

sete curatos amovíveis, como reportou o Cabido após o falecimento do mesmo em 1784. 

Segundo aquela instituição a mitra pernambucana até aquele ano tinha 96 paróquias, das 

quais: 33 eram coladas, 34 curatos e 29 freguesias de índios170. 

Mas, o que estava por trás destes números? Concordamos com Claudia Fonseca 

que um dos principais fatores para isto fora a preocupação da coroa em não despender as 

grandes somas arrecadadas do dízimo com pagamento de benefícios eclesiásticos171. 

Junte-se a isso, a resistência dos vigários colados, que temiam perder seus privilégios, 

direitos e influência172. Assim como os bispos que teriam mais um espaço para negociar 

com suas redes clientelares e de parentela. 

 

 
 

serviços extraordinários. Enquanto a conhecença correspondia a taxa cobrada pela comunhão e confissão 

quaresmal. 
168 Ver Anexo I; Cf. Idêa da população da capitania de Pernambuco, e de suas anexas, extenção de suas 

costas, rios e povoações notáveis, agricultura, numero dos engenhos contratos e rendimentos reaes, 

augmento que estes tem tido && desde o ano de 1774 em que tomou posse do governo das mesmas 
capitanias o governador e capitam general José Cezar de Menezes. In: ABNRJ, vol. XL, Rio de Janeiro: 

officina Graphica da Biblioteca Nacional, 1923. 
169 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao rei [D. José I], remetendo 

uma relação de todas as freguesias, capelas, ermidas e oratórios que tem o dito Bispado, e o número de 

clérigos seculares que existem em cada uma das freguesias. AHU_ACL_CU_015, Cx. 126, D. 9545. 
170 Ofício do Cabido da Sé de Pernambuco ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 

Melo e Castro, sobre o número de paróquias e paroquianos, e pedindo que se colem novas paróquias e que 

aumentem as suas côngruas.AHU_ACL_CU_015, Cx. 151, D. 10973. Observe-se que apesar de um 

aumento no número de curatos, as colativas são maioria, uma vez que, as freguesias de índios no bispado 

foram fundadas enquanto colativas. Pelo menos no papel, visto que durante muito tempo ficaram vacantes, 

ou com religiosos nomeados pelo bispo. 
171 FONSECA, Cláudia D. Arraiais e vilas d'el rei... op. cit., p. 105. 
172 Carta do Bispo de Termópolis, coadjutor e sucessor de Olinda, [D. Francisco Xavier Aranha], ao rei [D. 

José I], sobre as novas divisões de curatos, a criação de novas paróquias e a escolha de sacerdotes zelosos 

para assumirem as paróquias criadas. AHU_ACL_CU_015, Cx. 81, D. 6722. 
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Ao negar a necessidade de se criar freguesias em 1747, D. Fr. Luís de Santa 

Teresa, seguia o mesmo argumento que seu antecessor, D. Manuel Alvares da Costa, 

alegara que 

He, certo, que todas as freguesias deste Bispado são dilatados na extensão 

da terra [...], porem na intensão são mais tênues, porque constão de 
poucos fogos, e gentes mui pobres; e como os Parochos não tem dízimos, 

e os benesses são limitadíssimos, e desses há preciso aos Parochos 

perdoar a mayor parte pela summa pobreza dos habitadores, se se 

dividirem as freguesias, ficarão tam tênues, que não se acharão 
facilmente sugeitos capazes, que as queirão servir173. 

Para solucionar o problema da falta de sacramentos em decorrência dos fregueses 

morarem distantes do pároco, o prelado sugeria que fossem nomeados sacerdotes, que 

viveriam naquelas terras auxiliando nas capelas. Medida que deveria perdurar até que o 

contingente populacional crescesse e houvesse a junção dos dispersos, de modo que 

unidos pudessem sustentar um padre e assim erigir igreja matriz. No entanto, os casos 

apresentados pelos visitadores, a ordem episcopal era para se criar curatos, pois, eram 

“mais convenientes, que as vigairarias, por não gravar a fazenda de v. Mag.e [Vossa 

Majestade] com mais congruas”174. 

Seu sucessor, D. Fr. Francisco Xavier Aranha, para além de incentivar os 

sacerdotes a estimular seus fregueses a erigir igreja com suas esmolas e paramentos175, 

quando foi o caso de criar paróquia também optara por curatos, já que os párocos se 

sustentariam da conhecença e pé-de-altar, o que poderia aliviar o Erário Régio. Ação posta 

em prática sobretudo nas novas paróquias erigidas pela expansão de povoações ligadas a 

criação de gado. 

Foi em resposta a ele, que D. José I, decretou que a Mesa de Consciência e Ordens 

despachasse o necessário para as divisões que ele fez, e as mais que julgasse conveniente, 

mesmo se tratando de igrejas coladas. Decisão influenciada por conselheiros que faziam 

questão de lembrar ao rei, que em primeiro lugar se devia zelar pelo pasto espiritual das 

 

 

 

 

 

173 Carta do Bispo de Pernambuco, [D. Fr. Luís de Santa Teresa], ao rei [D. João V], sobre a conveniência 

em dividir as freguesias desse Bispado. AHU_ACL_CU_015, Cx. 66, D. 5573. 
174 Idem. 
175 Carta do Bispo de Termópolis, coadjutor e sucessor de Olinda, [D. Francisco Xavier Aranha], ao rei [D. 

José I], sobre as novas divisões de curatos, a criação de novas paróquias e a escolha de sacerdotes zelosos 

para assumirem as paróquias criadas. AHU_ACL_CU_015, Cx. 81, D. 6722. 
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almas, e não os interesses particulares de padres que se quer conseguiam dar conta de 

administrá-la176. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fonte: Idêa da população da capitania de Pernambuco, e de suas anexas... op. cit., 

1923. 

Esta medida, 

associada a 

outras     fizera 

com que 

surgisse um 

fenômeno 

atípico na 

diocese, um 

salto no 

número de 

criação de freguesias no terceiro quartel do século XVIII: de 46 na primeira metade dos 

setecentos177, para 89 em 1774. Onde 50,6% estavam localizadas na comarca de 

Pernambuco, 22,5% na do Ceará, 13,5% na da Paraíba, 10% na do Rio Grande do Norte 

e 3,4% na da Manga, como demonstra o gráfico 1. Ou seja, um crescimento de cerca de 

93,5%. 

Outros fatores que tiveram impacto para estes dados elevados, fora a política de 

integração dos indígenas na sociedade colonial, o crescimento populacional do bispado e 

a busca por maior controle territorial da América lusa por Pombal178. É dentro deste 

contexto que em, 14 de setembro de 1758, a regente D. Maria, ordenara que as missões 

administradas pelos jesuítas fossem elevadas a igrejas coladas. Substituindo-se os 

 

 

 
 

176 Idem. 
177 SANTOS, Gustavo A. M. A justiça do bispo... op. cit., p. 64. 
178 Para as freguesias elevadas no bispado neste período e seu contexto ver ARRAES, Esdra. “As chaves 

do Sertão”: freguesias e fenômeno urbano do sertão nordestino (1675 - 1822). In: CHAMBOULEYRON, 
Rafael; ARENZ, Karl-Heinz (orgs.). Anais do IV Encontro Internacional de História Colonial: Dimensões 
do catolicismo português. Belém: Editora Açaí, vol. III, pp. 112-22, 2014; PAULA, Thiago N. T. A 

freguesia da cidade do Natal: um território eclesiástico na América portuguesa. Vozes, Pretérito & Devir. 
Ano VI, Vol. IX, n. 1, pp. 106-124, 2019; NETO, Clovis A. J.; ANDRADE, M. J. S.; PONTES, Alana F. 

A fixação da igreja no território cearense durante o século XVIII: algumas notas. In: XIII Seminário de 

História da cidade e do urbanismo, 3, Brasília, 2014; MEDEIROS, Ricardo P. Política indigenista do 

período pombalino e seus reflexos nas capitanias do norte da América portuguesa. In: OLIVEIRA, Carla 

M. S.; MEDEIROS, Ricardo P. (Orgs.) Novos olhares sobre as capitanias do norte do Estado do Brasil. 

João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2007; LOPES, Fátima M. Em nome da Liberdade: as vilas de 

índios do Rio Grande do Norte sob o diretório pombalino no século XVIII. Tese (doutorado em História), 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005. 

Gráfico 1: Distribuição das freguesias do 

bispado de Olinda em 1774 
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inacianos, por clérigos seculares, ficando as igrejas com mesmos oragos, títulos e 

vocação179. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fonte: Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e 

Lima], ao rei [D. José I], remetendo uma relação de todas as freguesias, 

capelas, ermidas e oratórios que tem o dito Bispado, e o número de clérigos 

seculares que existem em cada uma das freguesias. AHU_ACL_CU_015, 

Cx. 126, D. 9545. 

Empreitada 

que enfrentou muita 

dificuldade, sobretudo 

para  encontrar 

sacerdotes   que 

aceitassem atuar com 

as côngruas reduzidas 

e emolumentos 

limitados.  Pois, 

anualmente deveriam 

receber 74 mil réis, e 

no caso dos 

coadjutores 25 mil180. 

Só em 1764, com o 

intuito de atraí-los o valor fora revisto. As côngruas passaram para 80 mil réis anuais, 

com a manutenção de outros benefícios. Sendo eles, os 23 mil 920 réis para a aquisição 

de produtos indispensáveis ao cumprimento do ofício, como hóstia, vinho e vela, além de 

8 mil réis anuais para a fábrica, ou seja, para a manutenção da igreja e dos seus bens. 

Assim como passariam a residir nas casas que pertenciam aos jesuítas, com direito a 

usufruir de tudo que havia nelas181. 

Porém, as freguesias de índios junto às paróquias encomendadas e capelas seriam 

as que continuariam por sofrer mais com a falta de pároco. Em 1777, D. Tomás informara 

a D. José I, que 246 capelas e 18 freguesias de índios estavam em vacância, a maioria nos 

sertões182. O que reforça a ideia de que enquanto mais próxima da Sé, mais bem provida 

e concorridas eram as paróquias. 

 

 

 

179 LOPES, Fátima M. Em nome da Liberdade... op. cit., p. 101, 103. 
180 Idem, p. 103. 
181 Idem, p. 113. 
182 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao rei [D. José I], remetendo 

uma relação de todas as freguesias, capelas, ermidas e oratórios que tem o dito Bispado, e o número de 

clérigos seculares que existem em cada uma das freguesias. AHU_ACL_CU_015, Cx. 126, D. 9545. 

Gráfico 2: Dimensões das freguesias do 

bispado de Olinda em 1777 em léguas 
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Outro obstáculo também permanecera, as grandes extensões das freguesias. 

Naquele ano dizia o bispo que a de São Gonçalo da Serra dos Cocos na Comarca do Ceará 

tinha 200 léguas, o que a tornava a mais dilatada da diocese, seguida pela de Santo 

Antônio da Manga de Paracatu, na comarca da Manga com suas 179 léguas. A de Nossa 

Senhora do Bom Sucesso da vila do Pombal, na Paraíba, chegava a 100 léguas. Com dez 

a menos, a de São João Batista do Assú, no Rio grande do Norte era a mais extensa 

daquele território. Assim como a de Nossa Senhora do Cabrobó, com suas 80 léguas era 

a maior de Pernambuco. Com isto, pode-se afirmar que enquanto mais distante do litoral, 

maiores eram as áreas delas183. 

Mesmo com esses problemas, D. Tomás fora cauteloso ao criar paróquias. Ao 

longo dos quase dez anos como governador do bispado criara 7 freguesias, entre as quais 

estavam Aracati na comarca do Ceará, Exu e Limoeiro na de Pernambuco. O prelado fora 

rigoroso quanto a este aspecto e buscou seguir os vários critérios estabelecidos pela 

legislação eclesiástica e ordens régias, entre os quais constam a 

comodidade e [a] salubridade do lugar, [o] número de habitantes, [a] 

densidade do povoamento (concentrado ou disperso), [a] riqueza dos fiéis 

e das capelas, [a] distância entre os povoados e as igrejas matrizes já 
existentes, e também [as] conjunturas políticas184. 

Após apelos do visitador Manoel Antônio da Rocha e do senado da câmara da vila 

do Aracati, D. Tomás considerou tais critérios no momento de repassar ordens para que 

se desmembrasse da freguesia de Nossa Senhora do Rosário das Russas, os fiéis da vila 

de Santa Cruz do Aracati. O novo curato fundado em 1780, ficara com mesmo orago. 

Explicando sua decisão, dizia o bispo que era uma das obrigações do ofício atender as 

necessidades espirituais dos fregueses, isto é, levar a estes o Evangelho, a doutrina cristã 

e os sacramentos185. 

Ademais, a vigararia das Russas era muito dilatada, o que dificultava o 

atendimento aos paroquianos. Além disso, segundo o bispo, com a divisão seria possível 

o sustento de dois ou mais párocos, pois, era a vila do Aracati a mais populosa e de maior 

comércio em toda a comarca cearense, com seus quatrocentos fogos e mais de mil pessoas 

de comunhão, o que estaria  em conformidade com as ordens régias emitidas pelo 

 
 

183 Idem. 
184 FONSECA, Cláudia D. Arraiais e vilas d'el rei... op. cit., p. 118. 
185 Autos de Creação e divisão do curato do Aracaty (oferecidos pelo Dr. G. Studart). Revista Trimensal do 

Instituto do Ceará, Tomo VI, jan. /jun., Fortaleza: Typographia Econômica, 1892, p. 63-4. 
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Conselho Ultramarino de 13 de dezembro de 1746, e pela Mesa de Consciência e Ordens 

do dia seguinte, as quais concediam aos bispos fazerem divisões de igrejas coladas 

quando houvesse necessidade186. 

O mesmo 

não ocorrera com 

os apelos dos 

moradores do 

termo da Boa 

Vista, que em 

1779, refizeram 

um pedido de 

cinco anos antes, 

para se 

desmembrarem 

da freguesia da 

Sé de Olinda, e 

colar a igreja de 

Santa Cruz. Entre 

os motivos 

argumentados 

por  eles 

constavam, a 

distância de uma 

légua em relação 

ao seu pároco. O 

fato da população 

local se aproximar das cinco mil pessoas, e terem esses suplicantes erigido a Igreja de 

Santa Cruz com recursos próprios, tendo esta conservado sacrário com todos os 

parâmetros necessários. Além de que estariam a sofrer os fiéis com “contendas extorções, 

e gravissimas vedações que actualm.e [actualmente] experimentavão debaixo da 

 

 

 

 
 

186 Idem, p. 64. 

Tabela 1: Composição do Cabido da Sé de Olinda em 1777 e 

seus rendimentos 

Benefício 
Número de 

pessoas 
Total das côngruas 

Deão 1 200$000 

Dignidades 4 640$000 

Cônegos de 

prebenda inteira 
9 1080$000 

Cônegos de meia 

prebenda 
4 240$000 

Subchantre 1 45$000 

Capelães 8 299$920 

Sacristão 1 25$000 

Meninos de Coro 5 90$000 

Mestre de capela 1 60$000 

Organista 1 35$000 

Porteiro da massa 1 10$000 

Total 36 2724$920 

Fonte: Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], 

ao rei [D. José I], sobre as dignidades vagas na Sé, pondo na presença real sua 

proposta para suprir tal necessidade, sugerindo as pessoas que considera mais 

dignas e capazes de ter tais cargos, conforme os merecimentos de cada um. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 126, D. 9542. 
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administração de hum semi Parrocho Encomendado, que mais fazia as vezes de 

Mercenario, q.’ [que] de Pastor [...]”187. 

Mesmo com tais justificativas o bispo ao ser consultado pela Mesa de Consciência 

e Ordens, negara tal necessidade, afinal a localidade já possuía sacrário na Igreja de Santa 

Cruz, com Irmandade do Santíssimo Sacramento confirmado, e seu compromisso com 

aprovação régia. Logo, esses sujeitos não serviam a Irmandade do Santíssimo Sacramento 

da Sé, nem contribuíam com esmolas para a igreja matriz, sendo estas distribuídas entre 

os sacerdotes daquela povoação. 

Quanto ao eclesiástico, o defendeu e negou a necessidade de outro. Apesar de 

admitir que o contingente populacional e a distância eram passíveis de criar-se uma 

paróquia, apontou que a desanexação causaria danos ao Cabido, uma vez que os 

rendimentos dos capitulares eram baixos (ver tabela 1), e com tais perdas o trabalho se 

tornaria inviável. 

Diferente do Reino, em que compor o quadro do Cabido dava acesso a 

rendimentos elevados, no território português da América, as rendas do corpo capitular 

eram compostas pelas côngruas e algum outro valor advindo de outras funções no governo 

e justiça eclesiástica. Já que, as catedrais da colônia não acumularam bens ao longo dos 

séculos. Sendo assim, ficaram estes dependentes da coroa, pois, os dízimos estavam sobre 

controle da Fazenda Régia188. Logo, com base na fala do bispo, o parecer da Mesa de 

Consciência e Ordens fora negativo189. 

O aumento no número da população não era uma realidade apenas da Boa Vista, 

mas de grande parte das freguesias do bispado de Olinda. Em 1774 estavam distribuídos 

irregularmente pela diocese, 277.853 fregueses, organizados em 68.233 fogos190, ou seja, 

agrupamentos familiares. No entanto, o número da população é bem maior, se 

considerarmos que se trata apenas do número de pessoas de desobriga, isto é, indivíduos 

 
 

187 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre o requerimento dos moradores 

da Boa Vista, do Bispado de Pernambuco, pedindo para desmembrarem-se do Curato da Sé para Igreja da 
Santa Cruz. AHU_ACL_CU_015, Cx. 142, D. 10472 
188 SILVA, Hugo R. O Cabido da Sé de Salvador da Bahia: quadro institucional e mecanismos de acesso 

(1755-1799). In: SOUZA, Evergton S.; MARQUES, Guida; SILVA, Hugo R.(orgs.) Salvador da Bahia: 

retratos de uma cidade atlântica – Salvador, Lisboa: EDUFBA, CHAM, 2016, p. 167. 
189 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre o requerimento dos moradores 

da Boa Vista, do Bispado de Pernambuco, pedindo para desmembrarem-se do Curato da Sé para Igreja da 
Santa Cruz. AHU_ACL_CU_015, Cx. 142, D. 10472. 
190 Ver anexo I. 
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que comungavam na Páscoa. Excluindo-se os menores de sete anos e grupos sociais 

como, escravizados e indígenas (em especial os que não estavam sob jurisdição 

portuguesa), o que nos impossibilita apresentar a composição étnica da população no 

período191.  É 

provável que naquele 

ano o bispado tenha 

chegado a ultrapassar 

o número de 350.000 

habitantes, se 

tivermos por base a 

comparação entre os 

dados de mapas 

posteriores e o ritmo 

de crescimento 
Fonte: Idêa da população da capitania de Pernambuco, e de suas 

anexas... op. cit., 1923. 

 

frente. 

fornecido por estes, 

como se verá mais à 

 

Conforme as informações de 1774 (ver gráfico 3), a comarca mais populosa da 

diocese de Olinda era Pernambuco, seguida respectivamente pela Paraíba, Ceará, Rio 

Grande do Norte e a Manga. Ficando a maior parte da população concentrada na região 

costeira, próximo aos principais portos do bispado, característica comum as outras partes 

da colônia192. 

Dois anos mais tarde, D. Tomás remetera ofício ao secretário de estado da 

marinha e ultramar, Martinho de Melo e Castro, pela qual dissera ter recebido “a ordem 

de S. [Sua] Magestade com copia inclusa da Relação que se deve fazer todos os anos de 

 

 

191 Para discussão sobre a população na América portuguesa e os problemas de documentação ver: MATOS, 

Paulo T.; SOUSA, Paulo S. A Estatística da População na América Portuguesa, 1750-1820. Memorias: 

Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Barranquilla, Colômbia, n. 25, enero-abril, pp. 

72-103, 2015; MARCÍLIO, M. L. La población del Brasil colonial. In: BETHEL, Leslie (org.). Historia de 

América Latina: América Latina colonial – población, sociedade y cultura. Barcelona: Editora Crítica, 

1990; ALDEN, Dauril. El Brasil colonial tardio, 1750_1808. In: BETHEL, Leslie (org.). Historia de 

América Latina: América Latina colonial – economía. Barcelona: Editora Crítica, 1990; SMITH, Roberto. 
A Presença do Componente Populacional Indígena na Demografia Histórica da Capitania de Pernambuco 

e suas Anexas na Segunda Metade do Século XVIII. In: Anais do XIII Encontro da Associação Brasileira 

de Estudos Populacionais, realizado em Ouro Preto, p. 1-35, 2016. 
192 ALDEN, Dauril. El Brasil colonial tardio… op. cit., p. 307. 

Gráfico 3: Distribuição da população do bispado em 1774 
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todos os habitantes desta diocese”193. Ordem esta, que fora repassada a bispos e 

governadores da América portuguesa194, e que tinha por intuito o repasse à coroa de um 

importante instrumento burocrático, político e fiscal195. Estes mapas foram de grande 

utilidade nas estratégias pombalinas de ocupação territorial, administração do contingente 

humano, nas atividades fiscais, recrutamento militar e aproveitamento da mão de obra196. 

Assim, coube a D. Tomás repassar as informações para os párocos, que com 

experiência em registros de pessoas, deveriam auxiliar os capitães e oficiais de 

ordenanças na coleta das informações197. O que fizera de imediato: 

Já principiei a mandar à todos os Parochos huma copia para se dar a 

execução às ordens Regias: e de commum acordo com o governador 

capitão general desta capitania se fará o mapa com a devida clareza e 

protidão com que deva chegar a Real presença d’El Rey Nosso Senhor198. 

Entre os dados recolhidos estavam o número de nascidos, mortos, idade e sexo, 

incluindo os escravizados (embora não os separassem do restante da população). Quanto 

a idade vale ressalta a análise clássica de Roberto Smith, segundo a qual, as classes 

determinadas oficialmente, denotavam interesses do Estado e da Igreja. No caso do grupo, 

que compunham as crianças de ambos os sexos de até 7 anos, havia interesse eclesiástica 

quanto a iniciação das práticas católicas. Enquanto, o agrupamento de mulheres que 

tinham entre 14 e 50 anos, estavam determinados por critérios biológicos de reprodução, 

já a classe de homens entre 15 e 60 anos, respondiam a critérios de base militares e 

econômica, como a aptidão ao trabalho199. 

 

 
 

193 Ofício do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a ordem para se enviar anualmente uma relação de 

todos os habitantes das dioceses, o que já está providenciando junto com o governador da capitania de 

Pernambuco, [José César de Meneses]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 124, D. 9425. 
194 ALDEN, Dauril. El Brasil colonial tardio… op. cit., p. 307. 
195 MATOS, Paulo T.; SOUSA, Paulo S. A Estatística da População na América Portuguesa... op. cit., p. 

75. 
196 Idem, p. 75; ALDEN, Dauril. El Brasil colonial tardio… op. cit., p. 307; SMITH, Roberto. A Presença 

do Componente Populacional Indígena na Demografia Histórica da Capitania de Pernambuco e suas 

Anexas... op. cit., p. 6. 
197 MATOS, Paulo T.; SOUSA, Paulo S. A Estatística da População na América Portuguesa... op. cit., p. 

86. 
198 Ofício do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a ordem para se enviar anualmente uma relação de 

todos os habitantes das dioceses, o que já está providenciando junto com o governador da capitania de 

Pernambuco, [José César de Meneses]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 124, D. 9425. 
199 SMITH, Roberto. A Presença do Componente Populacional Indígena na Demografia Histórica da 

Capitania de Pernambuco e suas Anexas... op. cit., p. 6-7. 
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Cumprir tal tarefa não era fácil. Em 1777, o governador José Cézar Meneses, em 

mensagem a Martinho de Melo e Castro, justificava a falta de dados, em especial os da 

comarca da Manga, em decorrência da distância em relação à Olinda200. Argumento que 

já havia sido usado dois anos antes, acrescentado o fato de muitos párocos não mandarem 

suas relações no prazo201. Para além da extensão, outros elementos dificultavam a missão, 

entre as quais: 

i) a relutância dos párocos na interpretação e execução dos formulários 
requeridos; 

ii) a compatibilização de categorias censitárias civis com as inerentes à 

Igreja, designadamente o conceito de «habitante» (diferente de «alma»), 
ou de nascimento (diferente de «baptismo»); 

iii) [...] o tênue conhecimento, quer de todos os domínios, quer dos vários 

sectores populacionais; 

iv) a morosidade das comunicações entre as diversas povoações, 
impedindo por vezes o caráter regular no envio dos mapas; 

v) o elevado número de agentes e entidades envolvidos na cadeia de 

produção das informações.” Acrescente-se a “desconfiança das 
populações [...], os habitantes mostravam relutância ao recenseamento, 

temendo os efeitos dos recrutamentos militares e do lançamento de 

impostos202. 

 
Apesar dos empecilhos, a cooperação entre o eclesiástico e o civil dera bons 

resultados, e aos 30 de setembro de 1777 era remetida por José César de Meneses a 

Martinho de Melo e Castro, “em huma caixinha de Pau, coberto de Pano Branco, por não 

se amarrotar, e [...] preza ao saco da Via”203, o mapa com a enumeração da população. 

Naquele documento, os dados relativos aos moradores da comarca da Manga 

continuavam em falta, e com isto, os números apontavam para uma população de 364.728 

 

 
 

 

 

 

 

200 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo o mapa da enumeração dos povos da dita 

capitania. AHU_ACL_CU_015, Cx. 127, D. 9665. 
201 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a impossibilidade de se remeter o mapa da 
população das diversas regiões da capitania devido a dificuldade que o tamanho dela proporciona, e dando 

informações sobre um índio de nome André Vidal de Negreiros que é capitão dos reformados em Ceará 
Grande e tem 124 anos. AHU_ACL_CU_015, Cx. 118, D. 9058. 
202 MATOS, Paulo T.; SOUSA, Paulo S. A Estatística da População na América Portuguesa... op. cit., p. 

95. 
203 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo o mapa da enumeração dos povos da dita 

capitania. AHU_ACL_CU_015, Cx. 127, D. 9665. 
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habitantes204. Porém, acrescido as 14.944 pessoas de desobriga da dita comarca205, a soma 

é de 379.672 indivíduos. 

Deste valor, cerca de 50,2% eram do sexo feminino, enquanto 49,8% masculino. 

De modo geral, este resultado se dá principalmente pelo número de mulheres com idade 

acima dos cinquenta anos. Isto é, 24.508, enquanto a quantidade de homens com mais de 

60 anos era de 12.275. Fato que não ocorrera em outras classes de idades (quando vista 

sob perspectiva global dos dados), cujos homens foram maioria206. No entanto, a 

proporção variava segundo a comarca e a faixa etária. Na Paraíba e no Rio Grande do 

Norte a população masculina era maior que a feminina, no primeiro chegavam a 

corresponder a 51,2%, já na outra, 52,7%. O oposto se dava em Pernambuco, onde elas 

correspondiam a 50,4% e no Ceará, 51,8%. Infelizmente as lacunas na documentação nos 

impossibilitaram apresentarmos os dados relativos à comarca da Manga207. Contudo, no 

tocante a faixa etária, Pernambuco e Rio Grande do Norte, reproduzem o quadro geral. 

Enquanto na Paraíba, o grupo das moças superavam os rapazes. Já no Ceará, elas só não 

foram superiores entre crianças de até sete anos208. 

Em 1782, a população informada pelo governador era de 367.401 pessoas, porém, 

as freguesias de Porto da Folha, Itambé, Soure, Mecejana, Aracati, Campo Largo e 

Paracatu não constam no mapa209. Assim, utilizando os dados de 1777, podemos supor 

que a população crescera 2,5%, ou seja, atingiu a cifra dos 388.964 habitantes. Quanto ao 

sexo quase não houve variação, a porcentagem feminina teve uma alta de 0,1%, enquanto 

as dos homens, ligeira queda, com valor igual ao aumento feminino. A diferença que 

existia de mais de 12 mil mulheres com mais de 50 anos em relação aos homens de mais 

de 60, caiu para cerca de 9 mil. O Ceará permaneceu com grande parte da população de 

sexo masculino, 51,4%, embora o número de mulheres tenha tido alta maior que a 

masculina. Em Pernambuco os homens passaram a ser maioria, 50,1%. A comarca da 

 

 

204 Idem. 
205 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], à rainha [D. Maria I], 

remetendo a relação das Igrejas, côngruas, rendimento das benesses, dos cônegos, beneficiados e capelães 
da Sé, párocos das freguesias, merecimentos e graduação de cada um, bem como dos clérigos. 
AHU_ACL_CU_015, Cx. 127, D. 9659. 
206 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo o mapa da enumeração dos povos da dita 
capitania. AHU_ACL_CU_015, Cx. 127, D. 9665. Ver anexo I. 
207 Idem. Ver anexo I. 
208 Idem. 
209 Ver Idêa da população da capitania de Pernambuco, e de suas anexas... op. cit., 1923. 
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Manga destacava-se pelo maior percentual feminino da população com, 54%, seguida 

pela Paraíba (53,5%), e Rio Grande do Norte (50,8%)210. 

O Cabido da Sé de Olinda em 14 de maio de 1784, enquanto o bispado encontrava- 

se com sede vacante, em decorrência do falecimento de D. Tomás, informara ao secretário 

de estado da marinha e ultramar, Martinho de Melo e Castro, que a diocese tinha 400.000 

habitantes, dos quais 206.000 eram homens e 194.000 mulheres211, isto é, a população 

masculina passara a representar 51,5%, do total. Os documentos aqui analisados, não nos 

possibilitou rastrear os fatores que levaram a esta mudança. Contudo, podemos estimar 

que ao longo da administração de D. Tomás, a população do bispado, cresceu cerca de 

12,5%. 

 

 
O clero 

Enquanto a população e o número de freguesias da diocese tenderam a crescer, o 

oposto ocorreu com relação ao clero. A queda na quantidade de sacerdotes na segunda 

metade dos setecentos não era exclusividade do bispado pernambucano, mas um 

fenômeno que se difundiu não só na colônia, mais na própria metrópole212, como reflexo 

da política pombalina de reduzir o quadro eclesiástico do império. 

Em 1777, D. Tomás informara a coroa que a mitra contava com 499 sacerdotes 

seculares213, o que comparado com 1749, representava uma retração de 36, 27%, já que 

naquele ano existiam 783 religiosos. O que implica afirmar que no final da década de 

1770, a proporção entre religiosos e populares era de 1 sacerdote para 522 pessoas214. 

O clero regular no bispado também sofrera reduções significativas, por exemplo, 

os carmelitas da observância de Pernambuco, que chegara a ter 175 religiosos, naquele 

ano contava com 87, queda de quase 50%. Enquanto, os da observância da Bahia, que 

 

 

210 Idem. 
211 Ofício do Cabido da Sé de Pernambuco ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 

Melo e Castro, sobre o número de paróquias e paroquianos, e pedindo que se colem novas paróquias e que 

aumentem as suas côngruas. AHU_ACL_CU_015, Cx. 151, D. 10973. 
212 OLIVAL, Fernanda; MONTEIRO, Nuno G. Mobilidade social nas carreiras eclesiásticas em Portugal 

(1500 - 1820). Análise Social, vol. XXXVII (165), pp. 1213-1239, 2003, p. 1218. 
213 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao rei [D. José I], remetendo 

uma relação de todas as freguesias, capelas, ermidas e oratórios que tem o dito Bispado, e o número de 

clérigos seculares que existem em cada uma das freguesias. AHU_ACL_CU_015, Cx. 126, D. 9545. 
214 SANTOS, Gustavo A. M. A justiça do bispo... op. cit., p. 64. 
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eram um total de 40 caiu pela metade. Outro caso interessante é a dos oratorianos, que no 

Convento de Nossa Senhora da Madre de Deus da Vila do Recife tinham 60 sacerdotes, 

e retraiu para 18215. A baixa no número do clero regular teve reflexo na quantidade de 

estabelecimentos que estavam subordinados a este setor da Igreja. Segundo Loreto Couto, 

até 1757, tinha o bispado 

dous Mosteiros e quatro Hospcios de S. [São] Bento, oito 

conventos de s. [São] Francisco, hum de religiosos barbadinhos 

italianos, e um hospício dos esmoleres de jerusalem. Quatro 

conventos e cinco hospícios de carmelitas reformados. Dois 

conventos e dois hospícios de carmelitas observantes, e um 

convento, e hum hospício de carmelitas descalços. Tem quatro 

collegios, dous seminários, e um hospício de Padres jesuítas. Um 

convento e um hospício dos padres congregados de s. [São] felippe 

Nery. Quatro recolhimentos de donzelas, e mulheres honestas [...] 

tem sinco cazas de misericórdia, e dous hospitais onde são curados 

muitos enfermos [...]216. 

Quando comparado com os dados de 1777, notemos o impacto da expulsão dos 

jesuítas em 1759 e o fechamento de seus estabelecimentos. Além da redução do número 

de hospícios, casas de Misericórdias, colégios e seminários. 

O clero regular na diocese estava composto naquele momento por 335 indivíduos, 

dos quais, 14,6% encontravam-se na comarca da Paraíba (distribuídos entre três 

conventos, um hospício e uma casa de misericórdia), e 85,4% na de Pernambuco 

(dispersos em 16 conventos, 4 hospícios, 5 capelas, uma residência e duas casas de 

misericórdia)217. Na Paraíba 14,3% dos regulares eram beneditinos, 24,5% franciscanos, 

61,2% carmelitas. Enquanto, em Pernambuco 10,5% eram beneditinos, 40,9% 

franciscanos, 37,4% carmelitas, 3,5% terésios, 6,6% oratorianos e 1% capuchinhos218. 

 
Com relação à presença destes religiosos nas demais comarcas do bispado, ainda 

se faz necessário uma análise mais precisa. Quanto ao Ceará, há suposições sobre a não 

fixação dos regulares naquele território, por fatores como os climáticos, disputas por 

 

215 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao rei [D. José I], remetendo 

uma relação de todas as freguesias, capelas, ermidas e oratórios que tem o dito Bispado, e o número de 

clérigos seculares que existem em cada uma das freguesias. AHU_ACL_CU_015, Cx. 126, D. 9545; ver 

anexo II. 
216 COUTO, Domingos do L. Desagravos do Brasil e glorias de Pernambuco... op. cit., p. 188-9. 
217 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao rei [D. José I], remetendo 

uma relação de todas as freguesias, capelas, ermidas e oratórios que tem o dito Bispado, e o número de 

clérigos seculares que existem em cada uma das freguesias. AHU_ACL_CU_015, Cx. 126, D. 9545; ver 

anexo II. 
218 Idem, idem. 
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posse de terras entre sesmeiros, as estratégias indígenas frente a expansão da pecuária, 

baixa produtividade e rentabilidade desta atividade econômica, que moldou o território 

cearense219. 

Para o Rio Grande do Norte, temos por hipótese que tenha influenciado sobretudo 

elementos econômicos e demográficos. Já para a da Manga, por pertencer à comarca do 

Sabará em Minas Gerais, estava proibida a entrada e fixação de sacerdotes regulares. 

Decisão regia que visava combater um poder paralelo e manter o controle sob aquela 

capitania220, que se destacava no cenário econômico da colônia e do reino, sobretudo na 

primeira metade do século XVIII. Medida que na prática fora burlada por diversas 

vezes221. 

Todavia, esses números em queda foram determinados para além de mortes e 

abandono do sacerdócio, pela ordem de D. José I de 1768, que proibira a ordenação de 

eclesiásticos na diocese de Olinda (exceto as que já haviam recebido as ordens de 

Epístola), diante do alto número de presbíteros já ordenados. E buscava pôr fim a 

estratégia de vários homens, que procuravam ingressar na vida clerical para não servir nas 

tropas, situação agravada durante a Guerra dos Sete Anos (1756 – 1763)222. Tal proibição 

não só era de interesse do Estado, mas também da Igreja, já que contribuía para o controle 

e qualidade dos que acessavam os benefícios eclesiásticos, visto que se pretendia também 

evitar o ingresso de sujeitos sem vocação para o clero223. 

Com poucos sacerdotes para atender as necessidades espirituais dos diocesanos, a 

situação, principalmente das capelas, se agravara. Até fevereiro de 1777, o bispado 

contava com 529 capelas filiais ou de engenhos, as quais estavam distribuídas de seguinte 

forma: 391 localizavam-se em Pernambuco, 60 na Paraíba, 34 no Ceará, 25 na Manga e 

 

 

 

 

219 NETO, Clovis A. J. et alii. A fixação da igreja no território cearense durante o século XVIII... op. cit., 

p. 11. 
220 FONSECA, Cláudia D. Arraiais e vilas d'el rei... op. cit., p. 85; Nunes, Aline B. B. A capitania de Minas 

Gerais entre 1750 - 1777... op. cit., p. 33. 
221 FONSECA, Cláudia D. Arraiais e vilas d'el rei... op. cit., p. 90-1. 
222 SANTOS, Gustavo A. M. Política tridentina e política pombalina: as características das ordenações de 

padres em Pernambuco na segunda metade do século XVIII. In: Anais do II Simpósio Internacional de 

Estudos Inquisitoriais. Salvador, setembro de 2013, p. 6; SANTOS, Gustavo A. M. A justiça do bispo... op. 

cit., p. 66. Sobre Portugal na Guerra dos Sete Anos ver, BARRENTO, António – Guerra fantástica 1762: 

Portugal e o Conde de Lippe e a Guerra dos Sete Anos, Tribuna da História, 2006. 
223 SANTOS, Gustavo A. M. A justiça do bispo... op. cit., p. 68. 



P á g i n a | 66 
 

 

19 no Rio Grande do Norte224. A proximidade com a Sé, o processo de ocupação territorial 

mais antigo, e fatores econômicos, são pontos importantes para a compreender o porquê 

das duas primeiras comarcas concentrarem o maior número delas. Destas capelas 246 

estavam vagas, sendo a maioria nos sertões, assim como 18 freguesias de índios. Para 

mudar este quadro dizia D, Tomás que eram necessários 280 clérigos225. 

Em 1 de outubro do mesmo ano, o bispo ao enviar ofício a Martinho de Melo e 

Castro, a respeito da ordem para remeter uma relação das igrejas, côngruas, rendimentos, 

benesses, informações de todos os cônegos, beneficiados e capelães da Sé, assim como 

dos párocos do bispado e possíveis faltas cometidas pelos mesmos, reforçara a 

necessidade de novos clérigos, mas destacava que Recife, Olinda e a Paraíba, não tinham 

essa necessidade. Também criticou o excesso de comissários do Santo Ofício no Recife, 

pois, quando necessitava dos serviços destes fora daquela vila, acabavam por lhe dizer 

que estavam ocupados em diligências daquele Tribunal. Assim concluía o prelado, 

“Parece me que menos Commissarios bastavão na Freg.a [Freguesia] do Reciffe, p.a [para] 

tambem eu ter mais clerigos que ocupar, quando me hé preciso”226. 

Em outra correspondência do mesmo dia, dizia que não precisava de sacerdotes 

regulares para atuar como párocos, mas sim, para as capelas nos sertões. Prática que 

estava adotando na tentativa de assistir aos fiéis com curas. Como mandara regulares da 

ordem dos mendicantes atuarem em algumas capelas, o que em alguns casos trouxeram- 

lhe problemas, pois, alguns acabaram incitado intrigas entre clérigos e o povo, e entre a 

população em si. Além de que, não eram poucos os que viviam fora do claustro por muitos 

anos. O que levara o prelado a escrever ao superior da Ordem, para que só concedesse 

licença para seus religiosos pregarem e confessarem, com duração de um ou dois anos, e 

que com o fim deste prazo, os mandassem recolher e enviasse outros227. 

 

224 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao rei [D. José I], remetendo 

uma relação de todas as freguesias, capelas, ermidas e oratórios que tem o dito Bispado, e o número de 

clérigos seculares que existem em cada uma das freguesias. AHU_ACL_CU_015, Cx. 126, D. 9545. 
225 Idem. 
226 Ofício do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre se remeter relação das Igrejas, côngruas, 

rendimentos, benesses e informação de todos os cônegos, beneficiados e capelães da Sé e párocos das 

freguesias do Bispado de Pernambuco. AHU_ACL_CU_015, Cx. 127, D. 9677. 
227 Ofício do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as informações relativas às igrejas e paróquias, e 

as providências necessárias para se servir de eclesiásticos seculares e regulares, para os serviços paroquiais 

e administração dos sacramentos. AHU_ACL_CU_015, Cx. 127, D. 9678. Sobre o comportamento do clero 

pernambucano ver FRANÇA, Anna L. T. Santas normas: o comportamento do clero pernambucano sob à 
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Sob administração de D. Maria I, Martinho de Melo e Castro, enviara carta ao 

bispo, em que deixava explícito as “intenções de Sua Magestade em promover tudo o que 

possa contribuir à maior perfeição do Culto Divino, e ao bem espiritual desses Povos”228. 

Como demonstração fora autorizado a ordenação de 150 eclesiásticos229. Medida que até 

o final do governo diocesano de D. Tomás, não se repetiria. 

O que levara aqueles que não conseguiram se ordenar neste conjunto, a recorrer a 

outras autoridades, para pressionar o bispo na tentativa de serem ordenados. No dia 1 de 

fevereiro de 1783, Inácio Pereira Viana, filho do mestre de campo, Luiz Pereira Viana e 

de D. Ana Correia de Araújo, moradores da freguesia de São Pedro Gonçalves da vila do 

Recife, solicitara ao governador, José César de Meneses, que passasse aviso ao prelado 

para ordená-lo. Ato que se deu após resposta negativa do bispo em 14 de janeiro daquele 

ano. Nesta ocasião, orientara D. Tomás para recorrer “a S. [Sua] Mag.e [Majestade] Fid.ma 

[Fidelíssima] por estar completo o numero que tivemos para ordenar, e havendo licença 

não duvidamos admitir ao sup.e [suplicante]”230. 

Meses mais tarde, o conde de Val de Reis Nuno, José Fulgêncio Agostinho João 

Nepomuceno de Mendonça e Moura procurou o amigo, Martinho de Melo e Castro, para 

que pedisse à D. Tomás, para ordenar Francisco de Sales Pinto231. Infelizmente, as fontes 

consultadas não nos permitiram conhecer o resultado destas solicitações, porém, a 

constância de reclamações do prelado quanto a falta de sacerdotes permaneceu, o que 

pode indicar resposta negativa aos requerentes. 

No entanto, a busca por compor o quadro clerical estava relacionada aos múltiplos 

privilégios políticos, jurídicos, econômicos – fiscais, militares e honoríficos, que os 

 

vigilância das constituições primeiras do arcebispado da Bahia – 1707. Dissertação (mestrado em História), 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002; SANTOS, Gustavo A. M. Transgressão e cotidiano: 

a vida dos clérigos do hábito de São Pedro nas freguesias do açúcar em Pernambuco na segunda metade do 

século XVIII (1750 – 1800). Dissertação (mestrado em História social da cultura regional), Universidade 

Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2013. 
228 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], à rainha [D. Maria I], 

remetendo a relação das Igrejas, côngruas, rendimento das benesses, dos cônegos, beneficiados e capelães 

da Sé, párocos das freguesias, merecimentos e graduação de cada um, bem como dos clérigos. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 127, D. 9659. 
229 Idem. 
230 Requerimento de Inácio Pereira Viana ao [governador da capitania de Pernambuco], José César de 

Meneses, pedindo aviso para que o Bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], o 

ordene. AHU_ACL_CU_015, Cx. 146, D. 10695. 
231 Ofício (minuta) ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a 

solicitação do conde de Val de Reis, Nuno [José Fulgêncio Agostinho João Nepomuceno de Mendonça e 
Moura], para que se passe um aviso para o Bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], 

ordenar Francisco de Sales Pinto Exposto. AHU_ACL_CU_015, Cx. 148, D. 10783. 
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ofícios garantiam232. Sendo muitas vezes uma estratégia individual e/ou familiar de 

ascensão social, principalmente para as camadas intermediárias da sociedade, enquanto 

para as elites era um meio de confirmação de seu poder e prestígio. Além de que, para 

algumas famílias, funcionaria como um instrumento para solucionar as questões 

relacionadas à herança e sustento no interior delas233. Por estes motivos se entende o 

interesse em ter no núcleo familiar algum sacerdote, que dependendo da composição, 

geralmente a responsabilidade recaía sobre o segundo filho234, ou os mais novos. 

A inserção na vida clerical iniciava-se com a primeira tonsura, isto é, a 

confirmação da disposição do indivíduo para o recebimento dos graus de ordens e 

sacramentos, assim como apontava a transição do estado laico para o clerical. Sendo 

exigido idade mínima de sete anos235. Ao nível acima, encontravam-se as ordens menores, 

que era formada por quatro graus, ambos recebidos simultaneamente: hostiário, leitor, 

exorcista e acólito. Seguindo a hierarquia, se chegava às ordens sacras ou maiores, pelas 

quais, o indivíduo passara a ficar habilitado a tocar objetos sagrados. Era constituída por 

três graus: epístola, evangelho, e missa, e que davam a condição de subdiácono, diácono 

e presbítero ou sacerdote. Para os quais, exigia-se idade mínima de 22, 23 e 25 anos 

respectivamente, além do celibato236, e ordens menores. 

A instrução também era requisito importante a ser observado. Para o candidato a 

subdiácono, examinava-se o conhecimento nos mistérios da fé, reza, canto, moral e latim. 

Enquanto para diácono, se avaliava o latim, reza, casos de Consciência e canto, aspectos 

também avaliados quanto aos aspirantes a presbítero, entretanto, com maior rigor237. 

Aqueles que pretendiam tornar-se diácono deveriam exercer um ano a ordem de 

subdiácono, já para tornar-se presbítero se exigia um ano de atuação enquanto diácono238. 

Cobrava-se de todos, prova de legitimidade do nascimento, certificação de 

 
 

232 PAIVA, José P. Um corpo entre outros corpos sociais: o clero. Revista de História das Ideias, vol. 33, 

pp. 165-182, 2012, p. 166-7. 
233 MUNIZ, Pollyana G. M. A carreira eclesiástica no bispado do Maranhão: o clero secular no norte da 

Colônia. In: AYROLO, Valentina; OLIVEIRA, Anderson J. M. Historia de clérigos y religiosas en las 

Américas: conexiones entre Argentina y Brasil, siglos XVIII y XIX. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Teseo, 2016, p. 66-7; RODRIGUES, Aldair. O padroado da Ordem de Cristo... op. cit., p. 117, 121. 
234 MELLO, Evaldo C. O nome e o sangue: uma parábola genealógica no Pernambuco colonial. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 2000, p. 55. 
235 PAIVA, José P. Um corpo entre outros corpos sociais... op. cit., p. 168-9. 
236 Idem, p. 169. SANTOS, Gustavo A. M. Política tridentina e política pombalina... op. cit., p. 9. 
237 SANTOS, Gustavo A. M. Política tridentina e política pombalina... op. cit., p. 8. 
238 Idem, idem. 
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comportamento exemplar, virtudes morais e em casos especiais testes de aptidão física 

(apenas para aqueles que passariam por inquérito de vita et moribus)239. Além de limpeza 

de sangue240, no caso das ordens sacras era exigido ainda a posse de um benefício 

eclesiástico, ou a constituição de um patrimônio241. Fica assim evidente a tentativa de 

seguir as determinações tridentinas no bispado pernambucano, quanto a ordenação de 

sacerdotes pela organizadora dos processos: a Câmara eclesiástica. 

Concluído tal percurso, os sujeitos se candidatavam nos concursos ou oposições, 

como meio para serem providos a um benefício como determinavam os regulamentos 

tridentinos. No entanto, em algumas ocasiões dependendo das redes clientelares e de 

parentela, nas quais os indivíduos estavam inseridos, podiam alcançá-los por outro meio: 

o decreto régio242. 

D. José I, em 18 de janeiro de 1765, enviara ordens ao então bispo de Olinda, D. 

Francisco Xavier Aranha, para pôr todos os benefícios vacantes em concurso, nela o 

instruam como proceder, em uma evidente tentativa de regulamentar o sistema de 

provisão no bispado. Dizia o rei, 

Hey por bem que daqui em diante ponhais a concurso todos os referidos 

Beneficios ao tempo da sua vacatura, e me façaes remeter os autos dos 

concurso pela Meza da Conciencia e Ordens, com as informaçoens, e 
declaraçoens da idoneidade, e naturalidade de cada hum doz Opozitores 

para me serem presentes em Consulta, e Eu prover aquelle dos ditos 

Opozitores, que julgar mais digno: Devendo vos entretanto prover a 
Igreja vaga de Encomendados; E não procedendo os concurso dentro do 

termo, que o Sagradoz Canones prescrevem, ou não remetendo 

imediatamente os autos delle, recomendo, á Meza da Consciencia e 
Ordens, que mande pôr esse, ou esses Beneficios a concurso, assim como 

costuma praticar com outros243. 
 

 

239 Paiva, José P. Um corpo entre outros corpos sociais... op. cit., p. 169. 
240 Apesar deste critério, tanto mestiços, quanto cristãos-novos conseguiram entrar para o clero no bispado 

de Olinda e em outras partes da América portuguesa. Ver SANTOS, Gustavo A. M.; ALMEIDA, Suely C. 

C. O clero secular: a formação de um clero mestiço em Pernambuco no século XVIII. In: Anais do II 
Encontro Internacional de História Colonial, 2008, Natal. Mneme – Revista de Humanidades. UFRN, Caicó 
(RN), v. 9. n. 24, Set/out. 2008; MELLO, Evaldo C. O nome e o sangue... op. cit., 2000; RESENDE, Maria 

L. C. Vinhas do senhor: o clero indígena no Brasil colonial. Revista Tempos Gerais, n. 5, pp. 113-30, 2014; 

OLIVEIRA, Anderson J. M. Dispensa da cor e clero nativo: poder eclesiástico e sociedade católica na 

América Portuguesa (1671 - 1822) In: CHAMBOULEYRON, Rafael; ARENZ, Karl-Heinz (orgs.). Anais 

do IV Encontro Internacional de História Colonial: Dimensões do catolicismo português. Belém: Editora 
Açaí, vol. III, pp. 15-28, 2014; MUNIZ, Pollyana G. M. A carreira eclesiástica no bispado do Maranhão... 

op. cit., 2016. 
241 PAIVA, José P. Um corpo entre outros corpos sociais... op. cit., p. 169. 
242 RODRIGUES, Aldair. O padroado da Ordem de Cristo... op. cit., p. 125. 
243 Carta régia (cópia) do rei [D. José I], ao Bispo de Pernambuco, [D. Francisco Xavier Aranha], ordenando 

que se ponha em concurso todos os benefícios do bispado ao tempo em que ficarem vagos e remeta os autos 
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Seguindo este procedimento, os prelados geralmente apresentavam um único 

opositor ao ofício, que normalmente era aprovado pela Mesa de Consciência e Ordens e 

pelo rei. A política de provimento dos benefícios eclesiásticos com a ascensão de D. Maria 

I sofrera algumas alterações, em especial, quanto aos lugares no Cabido. Na busca pelo 

reforço dos laços entre a coroa portuguesa e a Santa Sé, fora promulgada a concordata de 

20 de julho de 1778, pela qual, ficara estabelecido que era de responsabilidade da rainha 

apresentar os postos vagos naquela instituição, nos meses até então da alternativa do Papa, 

ou seja, fevereiro, maio, agosto e novembro, para o caso em que os prelados não aceitassem 

a alternativa dos seis meses. Para os casos que os bispos concordassem, março, julho e 

novembro. Esta cautela objetivava proteger os direitos do episcopado244. Assim, cabia ao 

pontífice prover, 

as dignidades maiores das catedrais e das principais colegiadas, assim 

como os outros benefícios que vagassem e que estivessem anteriormente 

na posse de familiares de cardeais ou de oficiais do Papa. Cabia ainda ao 

Sumo Pontífice a confirmação de todos os benefícios, mesmo daqueles 
apresentados pelo rei245. 

Em 1781, fora publicado o alvará intitulado, Das Faculdades, em que ficaram 

obrigados os prelados ultramarinos a submeter a rainha uma relação apresentando três 

candidatos para ocuparem as vigairarias vagas. Este documento seria encaminhado à 

Mesa de Consciência e Ordens, que após apreciação seria repassado à monarca, que 

decidiria quem seria provido. O alvará acabara por fazer ressurgir a política pombalina de 

controle dos provimentos da Igreja, dado que reforçava o direito régio português de 

apresentar seu candidato através de decreto. Além de deixar brechas para maior 

interferência da Mesa de Consciência e Ordens nas escolhas que os prelados faziam dos 

opositores246. 

Entretanto, dos 23 documentos analisados247, entre consultas, ofícios e cartas, que 

abrangem o período de 1774 - 1784, é notório que havia uma sintonia entre D. Tomás, a 

 

do dito concurso para a Mesa da Consciência e Ordens com todas as informações necessárias sobre os 

opositores. AHU_ACL_CU_015, Cx. 102, D. 7915. 
244 ALMEIDA, Fortunato. História da Igreja em Portugal. Tomo IV (1750 - 1910), parte 1, Coimbra: 

Imprensa Acadêmica, 1917, p. 79. 
245 LUZ, Ellen C. M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 139. 
246 Idem, p. 139-40; ZANON, Dalila. O poder dos bispos na administração do ultramar português... op. cit., 

p. 104. 
247 AHU_ACL_CU_015, Cx. 118, D. 9043; AHU_ACL_CU_015, Cx. 126, D. 9540; AHU_ACL_CU_015, 

Cx. 126, D. 9542; AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9856; AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9873; 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9900; AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9901; AHU_ACL_CU_015, 

Cx. 134, D. 10058; AHU_ACL_CU_015, Cx. 137, D. 10237; AHU_ACL_CU_015, Cx. 143, D. 10534; 
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Mesa de Consciência e Ordens, e os monarcas quanto aos candidatos selecionados, pois, 

quase sempre as decisões do bispo foram ratificadas. 

Em 1777, a rainha por meio do secretário de estado da marinha e ultramar, 

reforçava a confiança no bispo, para indicar os opositores mais qualificados: 

Hé certo, que entre os opozitores as Igrejas, e Beneficios na Meza da 

Consciencia pode haver muitos Discolas, e incapazes, principalmente 
para curas de Almas, porque não se julgando naquele Tribunal de modo 

ordinario, senão pelos exames, quanto a Sciencia, e pelos Papeis que se 

apresentam quanto ás outras qualidades, sem todo o precio conhecimento 
do Pessoal dos sugeitos que se opoem; O meio porém de evitar, não todas, 

mas a maior parte destes, e outros inconvenientes, hé mandar V. [Vossa] 

Ex.a [Excelência] anualmente huma Informação particular, e 
circunstanciada de todos os Ecleziasticos da Sua Diocese, em que achar 

Capacidade, virtudes, Sciencia, e pureza de costumes, para serem 

empregados no serviço da Igreja, muito particularmente nas Parroquias, 

Vigairarias, e Curatos, que têm a seu cargo a direcção Espiritual dos 
Povos, porque com este antecipado conhecimento dos Sugeitos 

benemeritos se podem emendar, a corrigir no Gabinete de Sua Magestade 

as Propostas das Consultas, que não vierem bem depuradas248. 

Assim, D. Tomás teria jurisdição na política régia de controle dos provimentos249, 

para indicar os sujeitos que ele julgava digno e capazes, de bons costumes e 

procedimentos para os benefícios eclesiásticos250. Durante os quase dez anos de 

administração do prelado, temos registro de 59 indivíduos aprovados em concursos 

destinados a vigairarias coladas e benefícios do Cabido. As fontes não nos apresentam os 

casos de reprovação e suas justificativas. 

Dos dados concretos, 25 concorreram as conezias de função (penitenciário, 

magistral, doutoral), prebendas e demais conezias, enquanto 34 para as vigairarias. Seja 

para ofícios no corpo capitular, seja para as paróquias coladas, os candidatos chegavam a 

 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 144, D. 10556; AHU_ACL_CU_015, Cx. 144, D. 10557; AHU_ACL_CU_015, 

Cx. 144, D. 10558; AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10606; AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10607; 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10608; AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10609; AHU_ACL_CU_015, 

Cx. 145, D. 10610; AHU_ACL_CU_015, Cx. 146, D. 10702; AHU_ACL_CU_015, Cx. 148, D. 10810; 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 148, D. 10811; AHU_ACL_CU_015, Cx. 153, D. 11039; AHU_ACL_CU_015, 

Cx. 153, D. 11041; 
248 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], à rainha [D. Maria I], 

remetendo a relação das Igrejas, côngruas, rendimento das benesses, dos cônegos, beneficiados e capelães 

da Sé, párocos das freguesias, merecimentos e graduação de cada um, bem como dos clérigos. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 127, D. 9659. 
249 LUZ, Ellen. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 141. 
250 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao rei [D. José I], sobre as 

dignidades vagas na Sé, pondo na presença real sua proposta para suprir tal necessidade, sugerindo as 

pessoas que considera mais dignas e capazes de ter tais cargos, conforme os merecimentos de cada um. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 126, D. 9542. 
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concorrer em várias ocasiões, e na maioria das vezes, as outras tentativas eram para a 

mesma freguesia. Além disso, não são poucos os processos seletivos em que só houve um 

único opositor, normalmente quando se tratava de freguesias afastadas da Sé. Em 1783, 

o padre Manoel Félix da Cruz, fora o único pretendente a Igreja de São Cosme e Damião 

de Igarassu251. No mesmo período, Francisco Borges de Acioli concorrera sem opositor 

a Igreja de Santo Antão da Mata252. Um ano antes, quando a Igreja de São José da vila de 

Aquiraz se encontrava em vacância, apenas o padre, José Pereira de Castro concorrera253. 

Os proponentes ao corpo capitular tinham faixa etária um pouco mais elevada que 

os das colativas, em números, 41,6 anos no primeiro caso, e 40,4 para o segundo. Com 

relação à formação, 58% dos opositores ao Cabido eram formados em Filosofia e 

Teologia, 17%, eram bacharéis em Sagrados Cânones, porcentagem igual ao de doutores 

no mesmo curso. Ressalte-se o caso de José Monteiro da Cunha, que era apenas 

tonsurado. 

Na ocasião, após concurso para a vaga de uma meia prebenda em 1777, o 

aprovado em primeiro lugar e indicado, Lino da Nóbrega e Vasconcelos teve seu nome 

substituído por José Monteiro da Cunha. Segundo o prelado, o primeiro embora tivesse 

bons procedimentos e costumes, não poderia ter benefícios de residência na Sé pela 

constância das enfermidades, que o impediam de aparecer em público, inclusive uma 

“melancolia da cabeça”, que o levou a ser demitido de uma capelania do Regimento do 

Recife. A segunda opção se deu mais por influência da família (filho de José Ignácio da 

Cunha, cavaleiro professo na Ordem de Cristo e mestre de campo de um terço auxiliar do 

Recife, e D. Tereza Maria de Jesus Bandeira), no cenário urbano de Recife, que pela 

experiência clerical254. 

 

 
 

251 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do Bispo de 

Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para provimento da igreja de São Cosme e Damião 

de Igaraçu AHU_ACL_CU_015, Cx. 148, D. 10811. 
252 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre proposta do Bispo de 

Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para o provimento da igreja de Santo Antão da 

Mata. AHU_ACL_CU_015, Cx. 148, D. 10810. 
253 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do Bispo de 

Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], para provimento das igrejas São José da vila de 

Aquirás e de Nossa Senhora dos Prazeres de Maranguape. AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10606. 
254 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao rei [D. José I], sobre as 

dignidades vagas na Sé, pondo na presença real sua proposta para suprir tal necessidade, sugerindo as 

pessoas que considera mais dignas e capazes de ter tais cargos, conforme os merecimentos de cada um. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 126, D. 9542. 
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Para as vigairarias coladas, 76,9% tinham formação em Filosofia e Teologia. Os 

bacharéis e doutores em Sagrados Cânones, e aqueles que tinham formação apenas em 

Filosofia representavam cada um, 7,7%. No início da colonização os sacerdotes foram 

formados em boa parte nas confrarias do menino Jesus. Entre o final do século XVI e o 

início do XVIII, pelos colégios jesuítas e os seminários eclesiásticos (subordinado a uma 

ordem religiosa). Ao longo do XVIII, passaram a receber instrução nos seminários 

episcopais (sob controle dos bispos)255. Porém, a formação superior se dava no reino, 

geralmente na Universidade de Coimbra. 

Na primeira metade dos setecentos, o bispado de Olinda contava com dois 

seminários, sendo um deles fundado na Paraíba por volta de 1745, por D. Fr. Luís de 

Santa Teresa256, influenciado pelo movimento reformador jacobeu, que tinha entre seus 

principais pilares a formação e a conduta do clero, na busca pela correção da vida religiosa 

e moral do território português257. O estabelecimento ficou sob responsabilidade dos 

inacianos, no entanto, com a expulsão destes da dita comarca em 1760, o estabelecimento 

teve suas atividades encerradas, como o outro que estava sob administração da 

Companhia258. 

A falta de um seminário em funcionamento no bispado de Olinda, fez com que ao 

longo do terceiro e quarto quartel dos setecentos, surgissem vários pedidos para a 

fundação dele. Aos 8 de julho de 1778, a Câmara do Recife solicitara a rainha, o 

estabelecimento de um, pois, estava em jogo a boa educação da mocidade, além de que 

aquele era um importante espaço para a coroa portuguesa, como o Rio de Janeiro e a 

Bahia que tinham os seus259. Quatro anos mais tarde, D. Tomás solicitara que o antigo 

colégio dos jesuítas fosse transformado em seminário, dizia o bispo que, 

 

 
 

255 AZZI, Riolando. A instituição eclesiástica durante a primeira época colonial. In: HOORNAERT, 

Eduardo, et alii (Orgs.). História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo – primeira 

época, período colonial. 5 ed., Petrópolis-RJ: Vozes, 2008, p. 192-200. 
256 Idem, p. 198. 
257 PAIVA, José P. Reforma religiosa, conflito, mudança política e cisão: o governo da diocese de Olinda 

(Pernambuco) por D. Frei Luís de Santa Teresa (1738-1754). Revista de História da Sociedade e da Cultura, 

8, pp. 161-210, 2008, p. 177. 
258 AZZI, Riolando. A instituição eclesiástica durante a primeira época colonial... op. cit., p. 198. 
259 Ofício da Câmara do Recife ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 

remetendo cartas à rainha por intermédio desta Secretaria de Estado a respeito da Companhia Geral [do 

Comércio de Pernambuco e Paraíba]; de se transformar o Colégio do Recife em um seminário; de se 

estender a lei de 1773 às capitanias [do Brasil]; e informar sobre o alvará de 5 de setembro de 1774, a 

respeito dos juízes e vereadores. AHU_ACL_CU_015, Cx. 130, D. 9807. 
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Este Collegio de Olinda me parece pode constituir-se hum 

Seminario em que se crie a mocidade, e se prepare o clero para 

cumprir bem as obrigações do seo Estado, havendo nelle hú 
Reitor Sacerdote exemplar, hum Perfeito de Espírito, e dois 

Mestres de Latim, e hum de Moral todos exemplares que 

edifiquem: dentro poderão viver trinta Porcionistas estudantes 
que paguem as suas porção annual, e alem destes os Ordenandos 

para se prepararem para a Missa satisfarão a mesma porção, e as 

reaes aulas poderão ser publicas para os de fora que se quizerem 
aproveitar; E do Subsídio Literario pode aplicar se o mais que for 

necessario para asuztentação dos Mestres, e mais officiales, e 

necessario do Collegio260. 

Os pedidos de D. Tomás e da Câmara de Recife, como o de D. Diogo de Jesus 

Jardim, em 12 de dezembro de 1785261, foram recusados. Só em 22 de março de 1796, o 

príncipe regente, em observância a solicitação de D. José Joaquim da Cunha de Azevedo 

Coutinho, doara a igreja e o colégio dos inacianos para a instalação do seminário, que 

seria inaugurado em 1800262. 

Diante deste cenário, D. Tomás em carta a Martinho de Melo e Castro, alertava ao 

secretário de estado, que a ordenação de cento e cinquenta pessoas, não seria uma tarefa 

que pudesse ser cumprida de imediato, visto que no bispado fazia mais de dezoito anos 

que faltavam aulas e mestres públicos para a instrução dos possíveis pretendentes263. 

Assim, pedira o bispo que a rainha nomeasse mais mestres (que poderiam ser 

pagos por meio do Subsídio literário)264, para exercer a função nas maiores vilas, pois, o 

bispado só contava no momento com dois de latim, um no Recife e outro em Goiana. 

 

 

260 Ofício do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a carta que enviou ao Reino, em que pede para criar 

um Seminário no antigo Colégio Jesuíta de Olinda, solicitando despacho dos requerimentos a respeito dos 

canonicatos das igrejas propostas. AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10626. 
261 Ofício do Bispo de Pernambuco, frei Diogo [de Jesus Jardim], ao [secretário de estado da Marinha e 

Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre sua chegada e tomada de posse, descrevendo os dissabores de 

sua viagem, a situação do provincial carmelita, as inimizades contra sua pessoa e sugerindo que o colégio 

dos Jesuítas possa vir a ser um seminário. AHU_ACL_CU_015, Cx. 155, D. 11217. 
262 COSTA, Francisco A. P. Anais pernambucanos, 1740-1794... op. cit., p. 575. 
263 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ordem recebida para ordenar até 150 sacerdotes 

para o ministério das igrejas da diocese de Pernambuco. AHU_ACL_CU_015, Cx. 128, D. 9691. 

264 O subsídio literário fora um imposto sobre carne fresca, vinagre e bebidas, criado em 1772, em meio a 

reforma pombalina da educação, visando gerar renda para financiar os rendimentos dos professores. Ver: 

MORAIS, Christianni C.; OLIVEIRA, Cleide C. Aulas régias, cobrança do subsídio literário e pagamento 

dos ordenados dos professores em Minas Gerais no período colonial. Educação em Perspectiva, Viçosa, v. 

3, n. 1, p. 81-104, jan./jun. 2012; DIAS, Thiago A. Instruções para arrecadação do subsídio literário nas 

Capitanias do Norte do Estado do Brasil. Revista Educação em Questão, Natal, v. 50, n. 36, p. 240-247, 

set./dez. 2014. 
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Ainda pedira que ficassem atentos quanto a sujeitos que estavam requerendo à rainha e à 

Mesa com documentos falsos, sem informações dele. Enquanto tais medidas não foram 

atendidas, mandara o prelado que se realizassem no Palácio episcopal, conferências 

públicas de Teologia moral, três vezes na semana, as quais o mesmo assistia, de forma 

que só seriam ordenados os que as frequentassem e demonstrassem capacidade. Ele 

também contava com as aulas de Filosofia e Teologia ofertadas pela Congregação do 

Oratório de São Felipe Neri, e o apoio de outras ordens religiosas na busca de cumprir tal 

missão265. 

Sobre a naturalidade dos concorrentes, 11,1% dos que disputaram o Cabido, eram 

de fora do bispado. Por exemplo, com a ausência do arcediago, Francisco Guedes Cardoso 

de Meneses por mais de oito anos no seu posto, sem justificativa às autoridades 

eclesiásticas, nem régias, D. Tomás, apresentou Manuel Pires de Carvalho para o 

benefício caso, D. José I desse por vaga a dignidade. Dizia ser o mais habilitado, e que, 

apesar de ser natural do Porto, vivia na diocese há trinta e três anos, e era doutor em 

Cânones pela Universidade de Coimbra, Cavaleiro professo na Ordem de Cristo, 

Comissário do Santo Ofício, e atuava como cônego magistral na Sé de Olinda há vinte e 

oito anos. Por quase dezenove, exerceu o ofício de vigário geral, sendo três vezes visitador 

da comarca da Paraíba e algumas freguesias do sul (Alagoas). Além de, ter sido advogado 

na cidade do Porto antes de passar a Pernambuco266. 

Quando o padre penitenciário, Joaquim Ferreira da Costa faleceu, o aprovado e 

único concorrente para substituí-lo foi o sobrinho do bispo, Manoel Vieira de Lemos 

Sampaio, que nascera em Salvador, mas residia em Olinda. Segundo o prelado possuía as 

habilidades exigidas para o benefício. Com trinta anos e filho de pais nobres, o religioso 

completava cinco anos de sacerdócio, sendo juiz das dispensas matrimoniais, confessor 

na Sé e em outras igrejas do bispado. Ficara sob sua responsabilidade a presidência das 

 

 

 

 
 

265 Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ordem recebida para ordenar até 150 sacerdotes 

para o ministério das igrejas da diocese de Pernambuco. AHU_ACL_CU_015, Cx. 128, D. 9691; Consulta 

da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a informação do Bispo de Pernambuco, D. 

Tomás [da Encarnação Costa e Lima], acerca dos mestres de latinidade, retórica, filosofia e teologia moral 

e da necessidade de clérigos para o extenso Bispado de Pernambuco, e da falta de professores, havendo 

apenas dois mestres régios destinados a Goiana e Recife. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9855. 
266 Idem. 
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aulas de Teologia moral implantadas por D. Tomás, pela sua dedicação aos estudos, e sua 

formação em Filosofia e Teologia na Bahia267. 

Todos os indivíduos naturais de fora do bispado, viviam há alguns anos na diocese 

de Olinda. Os outros 88,9% eram naturais do bispado. Neste último caso, quando 

aprofundamos a análise, um dado chama atenção, 83,3% dos postulantes nasceram ou em 

Recife (61,1%) ou Olinda (22,2%). 

Estes resultados são bem diferentes quando comparados aos opositores às 

colativas: 8,8% eram de outras dioceses da colônia, como o sacerdote, Antônio Xavier 

Salles. Em 1779, quando o segundo edital fora fixado na porta da Mesa de Consciência e 

Ordens para o provimento da Igreja de São Pedro e São Paulo de Maranguape, o padre 

Antônio Xavier de Sales, fora opositor único e aprovado pelo dito tribunal, sendo 

proposto em primeiro lugar, ficando o padre João Feijó de Brito, que havia sido único 

concorrente ao processo seletivo que ocorrera na colônia, em segundo lugar. Para a Mesa, 

Antônio Xavier Sales tinha mais predicados e serviços prestados à Igreja. Natural do 

bispado de São Paulo, filho de legítimo matrimônio, e de “pais distinctos”, atuara por 

mais de onze anos e oito meses como coadjutor da freguesia de Mogi das Cruzes, outros 

três anos como coadjutor na Catedral da Sé de São Paulo, e vigário de vara na vigairaria 

das Lages, e na das Minas do Ouro Fino268. 

Em outra ocasião, D. Tomás apresentou a D. José I, dois nomes para ocupar a 

Igreja de Santo Antônio do Cabo e a freguesia de Santo Antônio do Paracatu. Ambas as 

indicações foram de dois baianos, do círculo pessoal do prelado. Para a primeira paróquia 

indicou seu sobrinho, Bernardino Vieira de Lemos Sampaio, natural de Salvador, 

formado em Teologia, e que segundo ele, era de costumes e procedimentos exemplares, 

e que por muitas vezes auxiliara o bispo nas tarefas da diocese, como nos exames. Para 

Paracatu, sugerira seu amigo o padre Manuel Rodrigues de Almeida, que atuava como 

cura na freguesia de São Francisco das Chagas do Rio São Francisco. Formado em 

Filosofia e Teologia, já havia dado provas de suas capacidades, quando cumprindo ordens 

 

 
 

267 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do Bispo de 

Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para conezia penitenciária que se acha vaga na Sé 

do mesmo Bispado. AHU_ACL_CU_015, Cx. 144, D. 10558. 
268 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre o provimento da Igreja de São 

Pedro e São Paulo em Maranguape, Bispado de Pernambuco, por falecimento de seu vigário colado, João 

Gomes Freire. AHU_ACL_CU_015, Cx. 134, D. 10058. 
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do dito prelado, fizera visitações as igrejas da comarca da Manga269. Logo, os laços 

sanguíneos, de amizades e clientelares foram extremamente importantes para se 

conquistar benefícios na igreja270. 

Os outros 91,2% eram da diocese, sendo de Recife (20,6%), Olinda (11,8%), e de 

outras regiões do bispado, 58,8%. Essa predileção para com os naturais da terra fazia parte 

da estratégia política da coroa, de apaziguar o ânimo dos colonos, em relação aos reinóis, 

e aliviar a pressão sobre a monarquia quanto a distribuição dos benefícios eclesiásticos271. 

Um dos desdobramentos desta ação fora o decreto expedido em 2 de agosto de 1766, o 

qual, assegurava os ofícios eclesiásticos ultramarinos ao clero local, exceto nas ocasiões 

em que não houvesse candidatos de origem colonial concorrendo no certame. Contudo, a 

medida pretendia manter o clero no território americano, evitando o abandono das 

funções, ao mesmo tempo, em que se incentivava a fixação de colonos na América lusa272. 

Tendo preferência os sacerdotes que se aventuraram nos sertões, convertendo e 

catequizando os indígenas, descendentes de veteranos de guerra, e os que contribuíram 

para a dilatação territorial e ampliação do controle régio273. 

No tocante às origens sociais, várias são as denominações apresentadas na 

documentação, para distinguir os opositores, ressaltando-se a situação dos pais destes: 

“honrados”, “distintos”, “nobres”, “da nobreza da terra”, “ricos”, “dos mais ilustres”, 

“principais famílias da capitania”, “nobre de nascimento”. O que parece refletir uma 

hierarquia nos próprios grupos que compunham as elites. Todavia, geralmente eram filhos 

de comerciantes, militares, vereadores, desembargadores, indivíduos ligados à Inquisição 

(familiar, notário ou comissário do Santo Ofício), cavaleiros professos da Ordem de 

Cristo e até mesmo filho de sacerdotes. Como Simão Ribeiro Ribas, que era natural do 

bispado, e filho de um padre, que foi dispensado por D. Tomás para receber ordens e 

pelos governadores, para obter benefícios, sendo aprovado e apresentado em 

 

 

 

 
269 Carta do Bispo e Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao rei [D. José I], sobre se achar 

muitas vigararias vagas e se esperar muitos anos para preencher tais cargos, propondo informar quais as 

igrejas vagas e os sacerdotes que parecem dignos de regê-las. AHU_ACL_CU_015, Cx. 126, D. 9540. 
270 MUNIZ, Pollyana G. M. A carreira eclesiástica no bispado do Maranhão... op. cit., p. 68. 
271 RODRIGUES, Aldair C.; OLIVAL, Fernanda. Reinóis versus naturais nas disputas pelos lugares 
eclesiásticos do Atlântico português: aspectos sociais e políticos (século XVIII) Revista de História, São 

Paulo, n. 175, p. 25-67, jul. -dez., 2016, p. 131. 
272 Idem, p. 60; RODRIGUES, Aldair. O padroado da Ordem de Cristo... op. cit., p. 123. 
273 RODRIGUES, Aldair. O padroado da Ordem de Cristo... op. cit., p. 129. 
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primeiro lugar para a freguesia de Santa Luzia do Norte em 1775, e ficando em segundo 

para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário da Várzea274. 

Mas, no bispado de Olinda nem só filhos das elites concorreram e foram 

aprovados. Em 1782, Manoel Marques Viana, foi o único candidato a concorrer para a 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Cabrobó, dado que àquela freguesia não atraíra 

o interesse de muitos padres, pela fama de ser “Seu Ar Contagiozo, e [ter] maó Clima,  

Sugeito a Cezoens malignas, e outras enfermidades graves”275. Natural do bispado, e filho 

de “País mecanicos” (que exerciam trabalhos manuais), o religioso de trinta e dois anos, 

formado em Filosofia e Teologia, já estava acostumado com espaços adversos. Quando 

era menorista atuara nos sertões ensinando a doutrina cristã, fora por dois anos, capelão 

da Sé, quando já sacerdote, e confessor por diversos locais, porém, D. Tomás fazia uma 

pequena ressalva quanto a falta de prudência, mas que o cenário dificultoso de Cabrobó 

haveria de “mitigar o genio”276. 

Neste mesmo ano, José Inácio Duarte, com seus trinta e três anos, natural do 

bispado, e de origem humilde fora aprovado em concurso para a Igreja de Nossa Senhora 

da Apresentação de Porto Calvo. Entre os elementos que levaram à sua aprovação, para 

além do conhecimento comprovado, a execução de funções, como secretário durante as 

visitações das freguesias do sul, e sua atuação enquanto advogado do Auditório 

eclesiástico, além da caridade cristã, pois, protegia algumas irmãs pobres e órfãs277. 

Ademais, tendo uma ideia da situação da diocese de Olinda, o que foi posssível 

com informações recebidas no momento de nomeação, nas conversas com religiosos e 

agentes da administração civil, em Portugal e em solo pernambucano, com a experiência 

no dia a dia à frente do bispado, D. Tomás pode melhor planejar e pôr em prática suas 

habilidades e projetos. Tentando enquanto se deparava com os problemas, solucioná-los, 

mantendo constante diálogo com os estabelecimentos régios e eclesiásticos, de modo a 

 

274 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens ao rei [D. José I], sobre se dar provimento a cinco igrejas 

vagas no Bispado de Pernambuco. AHU_ACL_CU_015, Cx. 118, D. 9043. 
275 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do Bispo de 

Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para provimento das igrejas de Santa Luzia das 

Alagoas do Norte, de Nossa Senhora do Ó do Porto da Folha e Nossa Senhora da Conceição de Cabrobó. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10607. 
276 Idem. 
277 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do Bispo de 

Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para o provimento das igrejas São Gonçalo de Una, 
São Miguel de Ipojuca e Nossa Senhora da Apresentação de Porto Calvo. AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, 
D. 10609. 



P á g i n a | 79 
 

 

cumprir as determinações da coroa e, ao mesmo tempo, procurando reformar a igreja 

local, conforme as mudanças pelas quais ela passava em seu tempo. 

Esta dupla atuação do prelado, enquanto funcionário do Estado, e agente 

eclesiástico, ficara marcado em sua trajetória, e esta faceta do bispo, estará em evidência 

nas próximas páginas, onde deixou seu lado político se expressar, ao fazer a defesa da 

pessoa e das políticas do primeiro-ministro de D. José I, Sebastião José de Carvalho e 

Melo. Simultaneamente, uma série de mudanças empreendidas pelo prelado, 

principalmente quanto ao comportamento de eclesiásticos e fiéis, nos põe a questionar 

sobre a adesão ou não deste, a determinados movimentos religiosos, que por sua vez, 

acabavam por dialogar com a política religiosa do marquês de Pombal. 
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3 

“Um homem religioso, e politico”: 

 

imagem, defesa e propagação das reformas de Pombal 

 

 

Antes de nos aprofundarmos nesta questão, é válida uma pequena observação quanto ao 

emprego da palavra propaganda. Não temos registros na documentação consultada de língua 

portuguesa, nem nos dicionários da época, do uso da palavra propaganda, o que nos leva a crer 

que o emprego do termo estava restrita aos textos totais, ou parcialmente em latim, nos quais 

aparece como variação do verbo passivo genitivo, propagare278, cujo significava, entre outras 

coisas, multiplicar, propagar, perpetuar, estender, engrandecer, prolongar, aumentar279. 

Uma palavra correspondente na língua portuguesa do período é propagação, que nos 

parece o termo mais adequado a ser empregado, tanto pela definição, enquanto variante do verbo 

propagar, dilatar, ampliar, estender280, quanto pela circulação entre os letrados aqui estudados. 

Logo, ao mencionarmos propagação nas linhas as seguir, empregamos o vocábulo para nos 

referirmos a um conjunto de ações, cujo intuito era a manipulação da opinião pública em torno da 

imagem do marquês de Pombal e de suas reformas, seja positivamente, ou não, como se observa 

nos escritos abaixo: 

Discorrei por todas as Historias dos Seculos passados; que 

Consul, que Ministro, que Principe lestes, ou ouvistes mais util, 

mais necessário ao Corpo politico dos Reinos, e Imperios, do que 

o Illustrissimo MARQUEZ DE POMBAL?281 

D. Fr. Tomás da Encarnação Costa e Lima 

 

 

Agradeçamos com maior fervor nós, felices Americanos, que na 

conservação da Vida deste Heroe vemos conservado o Author 

dos nossos progressos, das nossas esperanças, da nossa 

regeneração. E ao mesmo tempo confessemos, que toda esta 
 

278 O verbo propagare conjugado na voz passiva do gerundivo no feminino, apresenta a forma propaganda 

na 1ª, 2ª e 3ª pessoa do singular. Quando em casos neutros, na 1ª, 4ª e 5ª pessoa do plural. 
279 Dicionário de latim-português. Porto – Po: Porto Editora, 2001, p. 542. 
280 Cf. BLUTEAU, Rafael. Vocabulario portuguez e latino, áulico, anatômico, architectonico..., Vol. 6, 

Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728, p.777; SILVA, Antônio M. Diccionario 

da lingua portuguesa composto pelo padre D. Rafael Bluteau, reformado e accrescido. Vol. 2, Lisboa: 

Officina de Simão Thadeo Ferreira, 1789, p. 254. 
281 LIMA, Thomás E. C. Oração em acção de Graças pela conservação da vida do Ilustríssimo e 

excellentissimo senhor Marquez de Pombal pelo Exc.mo e Rev.mo Senhor D. Thomaz da Incarnação Costa 

e Lima Bispo de Pernambuco, e do Conselho de sua majestade na Igreja de N. S. Da Madre de Deus de 

Recife em 21 de janeiro de 1776. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1776, p. 5. 
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proteção mereceo elle com as suas virtudes, virtudes agradaveis 

ao Ceo, gloriosas á Terra, prosperas ao Rey, ventajosas ao 

Reino282. 

José da Silva Freire 

 

 

Primeiro Menistro, e Marquez do 

Pombal; D. Quixote dos Menistros de 

Estado. 

Sublime Enginheiro de Castello de Vento. 

Legislador de vacatelas, 

Autor de leis enigmaticas. 

Inmitavel Creador de palavras gigantescas. 

Unico descobridor da pedra filosofal. 

Defensor invoce. 

Destruidor in vé. 

Virtuozo nas palavras. 

Viciozo nas obras. 

Abundante de projectos. 

Falto de execuçoins. 

Restaurador quimerico das Letras. 

Real perseguidor dos sabios. 

Protector aparente do comercio. 

Arruinador verdadeiro da Lavoura. 

Povoador dos carceres. 

Despovoador dos campos. 

Grande dentro. 

Piqueno fora. 

Rechilieu na vingança, 

Mazarino n’ambição. 

 

 

282 FREIRE, José S. Oração em acção de graças pela preservação da vida do Illustríssimo, e excellentissimo 

senhor Marquez de Pombal primeiro Ministro de Estado, e gabinete de sua Majestade Fidelissima, &c. &c. 

&c. Por José da Silva Freire, Conego da Sé da Bahia, e natural da mesma cidade. Lisboa: Regia officina 

Typografica, 1776, p. 6. 
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Nas virtudes nem hum, nem outro. 

Agradecido por sistema. 

Ingrato por natureza. 

Digno para Vizir de hum Principe Maometano. 

Indigno p.a Menistro de hum Principe Christã283. 

Anônimo 

 

 

 
Esses discursos pró e antipombalino, evidenciam a polaridade existente no interior do 

Império português quanto à aprovação ou não das ações dele frente ao seu ministério. Uma 

discussão que ultrapassara as fronteiras portuguesas, repercutindo em suas colônias e outras partes 

do globo, e que não ficara restrita aos anos de 1750 - 1777. 

 

 

Suporte a propagação dos ideais pombalinos 

D. Tomás da Encarnação compunha um grupo de eclesiásticos que estavam na linha de 

frente da propagação das reformas pombalinas, e na criação da imagem de Sebastião José de 

Carvalho e Melo enquanto estadista. Seus três primeiros anos de administração da diocese de 

Olinda foram de demonstração de alinhamento aos ideais deste, tanto no espiritual, quanto no 

temporal. 

O bispo utilizou-se dos principais eventos para manifestar o apoio e convencer os fiéis 

quanto a importância das medidas implantadas pelo ministro, seja no púlpito, em suas ações 

diárias, ou ainda em seus escritos. Este apoio não implica dizer que ele era totalmente submisso 

a Pombal, assim como outros sujeitos que se identificaram com os pressupostos deste. Temos que 

ter em mente que o estado de bispo em exercício, não garantia por si só a conquista de mercês e 

a manutenção de suas funções no episcopado, sendo necessário demonstrar o comprometimento 

com a política administrativa do mesmo284. 

Ademais, ele e outros colaboradores tiveram forte atuação na campanha pombalina que 

visava a manipulação da opinião pública interna e externamente a seu favor. Afinal, a adesão dos 

súditos poderia resultar no fortalecimento do poder do mesmo, o que explica a vasta quantidade 

de sermões, orações, elogios, panegíricos e gratulatórios, que para além de lisonjeá-lo, por meio 

 

 

283 ANÔNIMO. Ao hiperbolico, fantastico, extravagante, antidevoto, antideista Sebastião Jozé de Carvalho. 

In: GAMA, José B, et alli. Textos, predominantemente satíricos e jocosos, contra o Marquês de Pombal e 

a sua política [1777-1800?], p. 95-6. 
284 LUZ, Ellen C.M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 30. 
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impresso chegava e propagava suas ideias e feitos nos redutos mais distantes da monarquia 285. 

Sendo recitados e comentados, em púlpitos, saraus, salões aristocráticos, botequins, casas de café, 

lojas, nas ruas e em espaços públicos de grande movimentação286. Ao serem transmitidos 

oralmente tinham maior alcance social, já que, a maior parte da população não era letrada287. 

Além dos escritos, também foram empregados com o mesmo propósito, elementos de 

impacto visual, entre os quais, as pinturas, gravuras, esculturas e a arquitetura. Ferramentas que 

ficaram marcadas por se manifestar de duas maneiras, seja pelo louvor a Sebastião José, seja pela 

sátira contra seus opositores288. 

Quanto a estes últimos, tratavam-se em parte da antiga nobreza ou “puritanos”, defensores 

dos estatutos de pureza de sangue, que haviam sido revogados oficialmente, em 1773 por Pombal, 

embora ainda fossem aplicados após tal medida289. Também se opuseram a ele e sua reforma 

alguns setores mercantis e eclesiásticos, em especial os jesuítas e seus simpatizantes. Ou seja, 

grupos que possuíam grande influência na sociedade290, mas que durante a governança pombalina 

vinham perdendo espaço, tendo seus status sociais e interesses ameaçados. 

Porém, estes não tiveram tanta liberdade para se opor ao ministro, dada a forte repressão 

que ele e seus simpatizantes faziam por meio da campanha difamatória, onde os estigmatizavam 

de preconceituosos e atrasados; pelos mecanismos coercitivos291, que levara muitos dos contrários 

a serem presos, degredados, sem direito a apelação ou agravo292, até mesmo a execuções, como 

relata um anônimo após a queda do ministro: 

Quiz ter mais, que o Rey Respeito 

este Ladrão atrevido, 

e para ser bem servido 

em qualquer sua maldade, 

 

 

285 SANTOS, Joaquim J. C. Literatura e política: pombalismo e antipombalismo. Coimbra: Livraria 

Minerva, 1991, p.34. 
286 Idem, p.16-7. 
287 Idem, p.33. 
288 TEIXEIRA, Ivan. Mecenato pombalino e poesia neoclássica. São Paulo: EDUSP, 1999, P. 47. 
289 Sobre pureza de sangue ver, OLIVAL, Fernanda. Rigor e interesses: os estatutos de limpeza de sangue 

em Portugal. Cadernos de Estudos Sefarditas, n. 4, pp. 151-182, 2004; FIGUEIRÔA-REGO, João de. A 

limpeza de sangue e a escrita genealógica nos dois lados do Atlântico entre os séculos XVII E XVIII: alguns 

aspectos. In: Atas do Congresso Internacional – O espaço atlântico de antigo regime: poderes e sociedade. 

Lisboa, 2005; RODRIGUES, Aldair C. Honra e estatutos de limpeza de sangue no Brasil colonial. 

WebMosaica, Revista do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, v. 4, n. 1, jan./jun., pp. 75-85, 2012. 
290 SANTOS, Joaquim J. C. Literatura e política... op. cit., p. 3. 
291 Idem, p. 29. 
292 Idem, p. 19. 
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Continuou o autor, 

quem não lhe fez a vontade 

ou foi morto, ou foi sumido [preso]. 

 

 
As bocas para falar 

nos deu nosso Creador, 

só Bastião malfeitor 

nos quiz as bocas tapar. 

Este, que não soube obrar 

senão tiranas maldades, 

entre outras sagacidades, 

quiz as bocas impedir, 

para ninguém descobrir 

seus Roubos, e crueldades293. 
 

 

As lembranças das perseguições também foram trazidas aos presentes por outro escritor, 

que de forma emotiva, na busca por converse os leitores das atrocidades cometidas por Pombal, 

fazia questão de apresentá-lo como, 

Aquele q´. [que] enchendo os cárceres de aflitos; a huns enterrou nelles 

athe o ultimo fim, a outros entregou ás furiozas ondas do mar, e ás Feras 

dos paizes remotos, deixando suas innocentes mulheres, e filhos em 

desamparo expostos aos maiores precipícios. Aquelle q´. [que] fez punir 

os pensam.tos [pensamentos], que contra elle levantarão, com castigos 

nunca vistos. Aquelle q´. [que] athe impedia nos caceres as vossas vezitas 

aos q .́ [que] nos seu ultimo fim suspiravão pella consolação de vos 

Receber294. 

Ambos os textos refletem estratégias de resistência frente a repressão pombalina, seja pelo 

anonimato na escrita e publicação de obras críticas a sua pessoa e administração, seja espalhando 

boatos e ataques. Outro meio usado para o atingir era o combate e ridicularização das obras e dos 

seus apologistas. Em um conjunto de escritos constituído por quatro sonetos, três décimas e uma 

cantiga, intitulado, Acerca de Sebastião Joze de ser privado do dispotico domínio q´. [que] tinha 

no Reino de Portugal como primeyro Ministro, um opositor criticava aos apoiadores de Pombal, 

como o frei dominicano João de Mansilha, o magistrado e intendente geral 

 
 

293 ANÔNIMOS. Mostrasse que forão péssimas e tiranas as obras, q´ fez o Marquez de Pombal, como 

primero Ministro, e por esta rezão indignissimo do titulo de Marquez, e do Real Ministerio. In: Sebastião 

José de Carvalho e Mello. [Décimas (1) e artigos (2 e 3) anônimos contra ele]. [S.l.: s.n.], [17--], p. 3. 
294 ANÔNIMO. Exclamação q´. faz a D.s o Marques de Pombal na sua aflição. In: Sebastião José de 

Carvalho e Mello. [Décimas (1) e artigos (2 e 3) anônimos contra ele]. [S.l.: s.n.], [17--], p. 10. 
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da polícia, Diogo Inácio de Pina Manique, o padre Manuel do Cenáculo, e um dos maiores 

colaboradores, o sacerdote Antônio Pereira de Figueiredo. Sobre este último escrevera em uma 

décima: 

O Padre Antonio Pereira 

para ao Bastião servis; 

quiz contra o Papa sahir 

Com leys, que leo de cadeyra. 

Cegou-se de tal maneyra, 

que do Ceo perdeo otino 

pois como monstro maligno 

a congregação deyxou 

de Felipe, e se alistou 

na de Luthero, e Calvino295. 

 
 

Muitas foram as críticas a Sebastião José de Carvalho e Melo, e seus simpatizantes. 

Acusações que afetava a opinião pública, e punha em xeque seu projeto político. O que fora 

combatido também pelo ministro através de uma ação propagadora positiva a sua política e 

imagem, e para isso, contara com a contribuição de pessoas de todo império português e fora dele. 

Mas, o que levara tantos sujeitos a apoiarem os feitos de Pombal? 

 
As autoridades afastadas da metrópole, almejavam mais poder ao prestigiar Carvalho, 

como muitos colaboradores gostavam de o chamar, não só por referir-se ao nome do 

homenageado, mas também por associá-lo a árvore de mesma denominação marcada pela sua 

resistência296. Outros escreviam em busca de uma nomeação, de apoio em determinadas 

contendas, de promoção na carreira, de um despacho favorável297. 

Aos 20 de julho de 1761, o tenente-coronel e ex-membro da Academia Brasílica dos 

Acadêmicos Renascidos, D. José Mirallhes, enviara de Salvador correspondência ao então conde 

de Oeiras, não só lhe informando sobre o início da escrita de sua obra História Militar do Brasil, 

mas também rogava ao mesmo “que movido do seo benevolo, e generozo animo se digne 

 

 

 

 

295 ANÔNIMO. Acerca de Sebastião Joze de ser privado do dispotico domínio q´. tinha no Reino de Portugal 

como primeyro Ministro. In: Sebastião José de Carvalho e Mello. [Décimas (1) e artigos (2 e 3) anônimos 

contra ele]. [S.l.: s.n.], [17--], p. 7. 
296 TEIXEIRA, Ivan. Mecenato pombalino e poesia neoclássica... op. cit., p. 477. 
297 SANTOS, Joaquim J. C. Literatura e política... op. cit., p. 37. 
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condescender para a protecção deste ao parecer justo, e attendivel Requerim.to [Requerimento], a 

vista do meo pequeno prestimo, e Curto merecimento”298. 

O militar solicitava que Pombal utilizasse de sua influência para que o requerimento 

enviado ao rei pedindo a patente de coronel honorário fosse aprovada. Pelo tempo sem reposta 

régia, quase dois anos, acreditava o solicitante, que o documento estaria na Secretária de Estado, 

tendo em vista que não havia subido a Secretaria do Conselho Ultramarino. O soneto anexado na 

correspondência, a qual, consideramos um agrado a Pombal para obter o benefício, para o 

requerente era mais uma forma de demonstrar sua simpatia pelo ministro, dissera o mesmo que, 

“Levado do simpatico affecto que a muitos annos dedico a V. Ex.a [Vossa Excelência], me animo 

a tributarlhe esse Limitado, e fiel culto da minha Veneração”299: 

- Do mais nobre Carvalho Luzitano 

a quem ainda celebra hoje a fama, 

Conde de Oeiras, sois illustre rama, 

e como elle leal ao soberano. 

Desta gloria podeis viver ufano, 

pois porquanto o Sol e gira e luz derrama, 

o alado clarim já vos proclama, 

que em virtudes brilhaes melhor que dano. 

Da vossa heroicidade a longa historia, 

desde o Artico a Antartico decantada, 

Viverá sempre impressa na memoria. 

E em laminas de bronze rotulada 

para vossa mayor gloria, 

será a vossa fama eternizada300. 

Se este agradecia por uma possível mercê a receber, seus conterrâneos baianos, 

agradeciam em nome de todos os colonos portugueses da América que foram agraciados com o 

ministério de Carvalho. O cônego do cabido de Salvador, José da Silva Freire, lembrava aos fiéis, 

quanto as escolhas dos naturais da colônia para os vários postos na administração estatal, fazendo 

 
 

298 Carta do tenente coronel D. José Miralles para o Conde de Oeiras, em que lhe pede para se interessar 

pelo requerimento que dirigira ao Rei solicitando a mercê da patente de Coronel honorário e se refere à 

História Militar do Brasil, que diz ter começado a escrever. AHU_ACL_CU_005, Cx. 28, D. 5297. 
299 Idem. 
300 Soneto de D. José Miralles, da Academia Brasileira dos Renascidos dedicado ao Conde de Oeiras 

(Sebastião José de Carvalho e Melo, depois Marques de Pombal). AHU_ACL_CU_005, Cx. 28, D. 5297- 

8. 
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[...] parte nas Dignidades mais sagradas, nas Magistraturas as mais 

respeitaveis, nos Empregos mais conspicuos, nas Cadeiras mais 

iluminosas, e, por dizer de huma vez, em todas as graças, e mercês, que 

a clemência do generoso Monarca, que o ceo concerva, dispensa, 

magnificamente a todos os seus dignos, e fieis vassalos301. 

 
 

A prática fora semelhante à de D. Tomás, que no Recife interpelava aos ouvintes, 

 
ó Compatriotas, meus Americanos, que nascemos neste vasto Continente 

do Brasil. Quando se viram os nossos Comnaturaes mais elevados? 

Quando os seus merecimentos foram mais attendidos, e premiados? 

Senão pelo Illustríssimo e Excellentíssimo MARQUEZ DE POMBAL? 

Tantos Bispos colocados nas sedes das suas mesmas Patrias302; 

 
 

Além de estar incluso nesta última constatação, o bispo de Olinda, fazia referência a 

colegas de ofício, como José Joaquim Justiniano Mascarenhas, natural e apresentado para a mitra 

do Rio de Janeiro, Francisco de Assunção e Brito, de Vila Rica, que não tomou posse do bispado 

de Olinda, por ser promovido para o arcebispado de Goa303. E os que foram nomeados para outras 

partes da monarquia lusitana, entre os quais, Francisco de Lemos Faria Pereira Coutinho, natural 

de Marapicu, e nomeado para o bispado de Coimbra; Alexandre da Silva Pedrosa, de origem 

baiana, eleito para a diocese de Macau; Também recordara outras pessoas beneficiadas com outras 

ocupações, em suas palavras, “tantos Generaes, e governadores nas Praças; tantos Ministros, até 

nos maiores Tribunaes da Corte; tantos Mestres na Universidade mais célebre de Coimbra”304. 

Assim como D. Tomás, outros prelados da América portuguesa aderiram à política de 

Sebastião José de Carvalho e Melo, a citar, D. Fr. Manuel de Santa Inês, arcebispo da Bahia (1770 

- 1771)305, os respectivos prelados do Rio de Janeiro, D. Fr. Antônio do Desterro Malheiro (1746 

- 1773) e D. José Joaquim Justiniano Mascarenhas Castelo Branco (1773 - 1805), e ainda, D. Fr. 

Miguel de Bulhões e Sousa, bispo do Pará (1749 - 1760). No entanto, também houve por parte de 

outros uma certa restrição e até mesmo oposição quanto as suas decisões, como fora os casos dos 

prelados de São Paulo, Maranhão e do Pará, D. Fr. Manuel da Ressurreição (1771 - 1789), D. Fr. 

 
301 FREIRE, José S. Oração em acção de graças pela preservação da vida do Illustríssimo, e excellentissimo 

senhor Marquez de Pombal... op. cit., p. 15-6. 
302 LIMA, Thomás E. C. Oração em acção de Graças pela conservação da vida do Ilustríssimo e 

excellentissimo senhor Marquez de Pombal... op. cit., p. 14. 
303 PAIVA, José P. Os novos prelados diocesanos nomeados no consulado pombalino... op. cit., p.49. 
304 LIMA, Thomás E. C. Oração em acção de Graças pela conservação da vida do Ilustríssimo e 

excellentissimo senhor Marquez de Pombal... op. cit., p. 14. 
305 WEHLING, Arno. Hierarquia eclesiástica e política regalista pombalina e pós-pombalina: a atuação dos 

arcebispos e bispos do Brasil. In: Atas do X Congresso das Academias Ibero-americanas da História. Vol. 

2, 2 a 5 de novembro, Lisboa, 2006, p. 15. 
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Antônio de São José (1757 - 1767) e D. Fr. João de São José Queirós (1760 - 1764), 

respectivamente306. 

A contribuição de sacerdotes ao pombalismo tinha em vista os benefícios da colaboração, 

que podiam ser revertidos em ofícios mais elevados na administração diocesana, como nos 

Cabidos, ou na civil, em conselhos, tribunais, e estabelecimentos de ensino. O próprio D, Tomás, 

fora promovido a conselheiro de Estado, e quando da inauguração do Real Colégio de Mafra, fora 

eleito prefeito, posto que exerceu até ser nomeado bispo de Olinda. Além disso, a posse de tais 

cargos, não trazia proveitos apenas para os ocupantes, mas também para parentes e protegidos 307. 

Em contrapartida, os eclesiásticos para além de propagar e defender as reformas pombalinas pela 

vasta rede paroquial, interviriam nos tribunais episcopais, pró-agentes do Estado ou apadrinhados 

destes, e coagiriam e persuadiriam poderes locais a aceitarem os mandos de Pombal e do rei308. 

Outro fator para a colaboração de eclesiásticos estava relacionado com as contendas na 

própria Igreja. Boa parte do clero, composta por algumas ordens religiosas, clérigos e bispos, 

questionavam o quase monopólio jesuítico quanto a diversos segmentos sociais. Com a expulsão 

da dita ordem do Império português vislumbravam ocupar os espaços que antes se encontravam 

sob o controle da Companhia. 

Os sacerdotes ilustrados reformadores da Igreja lusitana setecentista tinham na extinção 

dos inacianos uma oportunidade de reduzir, ou até extinguir o pensamento escolástico aristotélico 

em voga, dado que consideravam incompatível para com as mudanças que se pretendiam 

implementar nesta instituição, isto é, modernizá-la a partir dos recentes avanços filosóficos e 

científicos, sem infligir os dogmas da mesma. Para tal, optaram por adotar um olhar mais crítico, 

em especial ao tratar da história eclesiástica e das fontes cristãs; pela desvalorização dos 

argumentos de autoridade; pelo rigor na seleção e formação do clero; pela criação de seminários 

episcopais; pela divulgação e distribuição de obras que combatessem a teologia especulativa; pelo 

embate ao misticismo, e outros aspectos tidos por equivocados; pelo enfrentamento às 

superstições e preferindo as manifestações litúrgicas simples, sem a opulência com que se 

realizavam309. 

 

 

 
 

306 Idem, p. 28-30. 
307 NASCIMENTO, Marcone C. S. “O Amado do Senhor”: encômios religiosos e a legitimação das 

reformas pombalinas na América portuguesa, 1775 - 1776. In: Anais eletrônicos do VI Encontro Nacional 

do Núcleo de Estudos do Mundo Atlântico e do II Encontro Nacional do Núcleo de Estudos Impérios 

Coloniais. – Recife: Ed. UFPE, 2019, p. 250. 
308 PAIVA, José P. El Estado en la Iglesia y la Iglesia en el Estado Contaminaciones, dependencias y 

disidencia entre la monarquía y la Iglesia del reino de Portugal (1495 - 1640). Manuscrits: revista d'història 
moderna, n. 25, p. 45-57, 2007, p. 52-53. 
309 LUZ, Ellen C.M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 29-30. 
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Para os episcopalistas, que defendiam uma maior autonomia do bispo na governança de 

sua diocese, e os adeptos a ideias galicanas, que condenavam a superioridade papal sobre o poder 

temporal dos reis310, a política religiosa do marquês de Pombal, de submeter a Igreja ao Estado, 

seria um meio de minimizar as ingerências do Papa nos bispados portugueses. O que poderia 

significar em tese, maior independência e aumento de poder episcopal. 

Contudo, seja eclesiástico ou não, nos casos em que o apoiador vinha de baixa condição, 

a demonstração de apoio a Sebastião José, tinha por intuito a sua inserção em espaços mais 

elevados, e a formação de vínculos com pessoas mais influentes311. Para alguns escritores, no 

entanto, a adesão à forma de escrita encomiástica pombalina era sinônimo de ser moderno e 

progressista312. Ainda assim, apesar dos diversos interesses aqui demonstrados, não devemos 

omitir que existiam demonstrações sinceras de apoio ao reformismo pombalino. 

Muitos se identificavam não só com a política, mais com o próprio marquês, 

principalmente, quando este fora agraciado com o título de conde de Oeiras, ou seja, enquanto um 

político em ascensão313. Como fora o caso de jovens poetas e estudantes americanos da 

Universidade de Coimbra, com os quais o dito ministro mantivera boas relações. A exemplo de 

José Basílio da Gama, Manuel Inácio da Silva Alvarenga, Francisco de Melo Franco, Inácio José 

de Alvarenga Peixoto, Inácio de Seixas Brandão, Claudio Manuel da Costa e Tomas Antônio 

Gonzaga, que assim como escritores portugueses, entre os quais, Antônio Dinís da Cruz e Silva, 

Pedro Antônio Correia Garção e Domingos dos Reis Quita dedicaram vários escritos a ele314. 

Ainda assim, alguns foram recompensados, como Alvarenga Peixoto, que por decreto de 

Carvalho, em 1775, fora nomeado ouvidor do Rio das Mortes315. Enquanto Basílio da Gama, três 

anos antes recebera os títulos de nobreza e fidalguia por decreto régio316317. Mais um benefício 

alcançado, contando com as sete publicações que Pombal patrocinou318319. 

Quanto às publicações, fora criada a Régia Oficina Tipográfica, aos 24 de dezembro de 

1768, que ficara sob administração de Nicolau Pagliarini, grande opositor aos jesuítas. Esta 

instituição se tornaria um importante instrumento para a publicação de texto da propagação 

 

 

310 Idem, p. 111. 
311 SANTOS, Joaquim J. C. Literatura e política... op. cit., p. 16. 
312 TEIXEIRA, Ivan. Mecenato pombalino e poesia neoclássica... op. cit., p. 477; SANTOS, Joaquim J. C. 

Literatura e política... op. cit., p. 37. 
313 TEIXEIRA, Ivan. Mecenato pombalino e poesia neoclássica... op. cit., p. 469. 
314 Idem, p. 48, 50. 
315 Idem, p. 478. 

316 Idem, p. 486. 
317 Idem, p. 486 

318 Idem, p.74. 
319 Idem, p.74. 
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pombalina, visto que não ficara restrita a encomendas de órgãos oficiais320. As obras ali 

publicadas eram estampadas com o brasão da coroa portuguesa. O que não se dera quando da 

primeira publicação de O Uraguay, obra apologética de Basílio da Gama à Pombal, cujo 

frontispício da mesma, registrara-se o brasão de Carvalho, e não o da coroa. Ou seja, neste caso 

Pombal era confundido com o próprio Estado321. Este escritor é um caso intrigante, pois, com a 

queda do ministro, escreveu alguns textos contrários ao mesmo322, o que pode indicar que diante 

do cenário que se constitua, o próprio mudou de estratégia alinhando-se a tendência do momento, 

isto é, escrever contra Carvalho, seja para desarticular sua imagem dele, seja para se manter em 

benefícios no novo reinado. 

Outro motivo de associação a campanha de propagação pombalina era o mecenato. Em 

1758, o almoxarife de armazéns no Rio de Janeiro, Feliciano Joaquim de Souza Nunes, recorrera 

em busca de patrocínio a Sebastião José de Carvalho e Melo, logo que concluíra o primeiro tomo 

de oito, de sua obra, Discursos político-moraes. Segundo o qual, “só com um Mecenas tão Illustre 

e Sabio, como Prudente e Benigno, podem os meus escritos aparecer em uma Côrte, que venera 

o Orbe litterario por sagrado Templo de Minerva”323. Embora empregado o tom bajulador 

caraterístico dos encômios pombalinos, e ter ido pessoalmente a Lisboa, para imprimir e 

apresentar ao então Conde de Oeiras sua obra, o autor não conseguira alcançar seus objetivos. 

Não tendo uma boa recepção por parte do ministro, fora repreendido, ouvira de Pombal que sua 

publicação não tinha prévia licença, além de que o livro continha “doutrinas anárquicas”, e que 

por tais motivos todos os exemplares seriam queimados324. 

O caso citado mostra uma preocupação de Pombal com o que se publicaria, sobretudo 

quanto aos possíveis riscos ao poder régio. Daí uma tentativa constante de manter o controle sobre 

as academias literárias, das quais, era mecenas. Sendo informado quanto a produtividade, número 

e perfil dos membros, obras e escrita. Além de que, estas instituições eram importantes centros de 

difusão de seus ideais. 

Caso da Academia Brasílica dos Acadêmicos Renascidos, da qual D. Tomás foi membro. 

Fundada em 6 de junho de 1759, em Salvador, embora seus estatutos definissem por objetivo 

 

 

 

 

320 SANTOS, Joaquim J. C. Literatura e política... op. cit., p. 32. 
321 TEIXEIRA, Ivan. Mecenato pombalino e poesia neoclássica... op. cit., p. 490. 
322 Ver, GAMA, José B, et alli. Textos, predominantemente satíricos e jocosos, contra o Marquês de Pombal 

e a sua política [1777 - 1800?], p. 109. 
323 Nunes, Feliciano J. S. Discursos politico-moraes, comprovados com vasta erudição das divinas, e 

humanas letras, a fim de desterrar do mundo vícios mais inveterados, introduzidos, e dissimulados. Lisboa: 
Officina de Miguel Manescal da Costa, 1758, p.11. 
324 Idem, p. 6-7. 
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“escrever a Historia Universal, eclesiástica e secular da América Portuguesa”325, quer dizer, 

salvaguardar o conhecimento acumulado pelos jesuítas, em detrimento a sua expulsão, e 

consequente fechamento de seus estabelecimentos, 25 residências, 36 missões, 17 colégios, 

seminários e escolas de aldeamentos, a agremiação cumpria com outros interesses pombalinos, 

como a formação de sujeitos aptos a ocupar os cargos de órgãos públicos, e ter a colaboração das 

elites letradas em seu apoio, já que estes a concebiam enquanto local para conquistar prestígio e 

mercê326. 

A Academia era composta por indivíduos de várias partes da América lusa, da metrópole, 

e outras possessões do império português como, Angola e São Tomé e Príncipe, que estavam sob 

jurisdição do arcebispado da Bahia. Além das origens diversas de seus membros, a 

heterogeneidade se fazia presente também quanto a ocupação. Tendo em seu quadro proprietários 

ou parentes de senhores de engenho e fazendas de gado, agentes da burocracia estatal, negociantes 

de tabaco e escravos327. Quarenta destes membros residiam na Bahia, os chamados numerários, 

ou de número, a outra parcela, com número indefinido, seriam os supranumerários, aqueles que 

não moravam na Bahia328, como D. Tomás da Encarnação. 

O título de supranumerário, não deveria ser entregue a qualquer um. Por se tratar de um 

atributo honroso, deveria ser concedido apenas “aqueles, que se julgar verdadeiramente aplicados 

e que querem empregar-se de veras nas fadigas literarias, a que se sugeitão todos os colegas d’esta 

nobilíssima sociedade”329, ou seja, reforçava-se a preocupação em escolher pessoas 

comprometidas com o real objetivo da Academia, com comportamentos e hábitos respeitáveis, de 

modo a não manchar a imagem do estabelecimento. Enquanto membro supranumerário, cabia ao 

bispo, remeter anualmente a instituição um relatório sobre o andamento de seus estudos e 

atividades em exercício330, votar em conferências sobre matérias literárias, fazer as atividades que 

eram encomendadas pela acadêmica331, e lhe era permitido escrever sobre todos os assuntos, 

mesmo que, não tenha sido nomeado para discutir à temática332. 

 

 

 

 

325 Estatutos da Academia Brazilíca dos Acadêmicos Renascidos estabelecida na cidade do Salvador, Bahia 

de Todos os Santos capital de toda a América Portugueza da qual há de escrever a história universal. Revista 

Trimensal do Instituto Histórico Geographico e Ethnographico do Brasil. Tomo XLV, Rio de Janeiro: 

Tipographia Universal de H. SAEMMERT & C., 1882, p. 50. 
326 KANTOR, Iris. A Academia Brasílica dos Acadêmicos Renascidos... op. cit., p.52-67. 
327 Idem, p. 59. 
328 Estatutos da Academia Brazilíca dos Acadêmicos Renascidos estabelecida na cidade do Salvador... op. 

cit., p. 59. 
329 Idem, p. 59. 
330 Idem, p. 66. 
331 Idem, p. 59. 
332 Idem, p. 52. 
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Porém, as atividades da associação e de D. Tomás nela tiveram vida curta. Um ano após 

o início do funcionamento encerrou seus trabalhos, colaborando para tal a prisão de seu diretor, 

José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo, acusado de dupla traição, a primeira pela 

parceria com franceses aportados na Bahia e a segunda por uma tentativa de conciliação com os 

jesuítas333. 

 

 
Defesa e legitimação das reformas pombalinas 

O fechamento da Academia não impediu que o bispo continuasse propagando as ações de 

Carvalho. Ao longo dos mais de trinta anos no reino, estudando e trabalhando, D. Tomás por 

diversas vezes demonstrara seu apoio ao pombalismo, no entanto, fora em território americano 

que evidenciou de forma contundente seu posicionamento. Aos 21 de janeiro de 1776, no Recife, 

reunidos na Igreja de Nossa Senhora da Madre de Deus, o governador da capitania, José César de 

Meneses, a elite local, e outros religiosos assistiram ao prelado fazer a defesa das reformas e do 

ministro, através de sua oração em ação de graça pela vida deste. 

O ato ainda era reflexo da repercussão de uma suposta conspiração contra a vida 

de Pombal, que ocorreria aos 6 de junho de 1775, data do aniversário de D. José I, na qual 

o ministro organizara uma grandiosa festa, cujo ápice seria a inauguração da estátua 

equestre, como consagração do rei, de seu império334, e do próprio marquês, como 

constatamos nos versos de Ignácio José de Alvarenga Peixoto, 

America sujeita, Asia vencida; 

Africa escrava, Europa respeitosa; 

Restaurada mais rica, e mais formosa 

A fundação de Ulysses destruída. 

 

São a base, em que vemos eregida 

A Colossal Estatua majestosa, 

Que D’EL REY á memoria gloriosa 

Consagrou Lusitania agradecida. 

 

Mas como a gloria do Monarca justo 

He bem que áquelle Heroe se comunique, 
 
 

333 KANTOR, Iris. A Academia Brasílica dos Acadêmicos Renascidos (1759) ... op. cit., p. 77. 
334 Apud TEIXEIRA, Ivan. Mecenato pombalino e poesia neoclássica... op. cit., p. 479. 
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Que a fama canta, que eterniza o Busto: 

POMBAL junto a JOSÉ eterno fique, 

Qual o famoso Agrippa junto a Augusto, 

Como Sully ao pé do Grande HENRIQUE335. 

 
 

Se antes os colaboradores comentavam sobre a suntuosidade do festejo e da grandiosidade 

do seu rei e ministro, o quadro mudou, e a suposta conspiração planejada pelo pobre pintor 

genovês, João Baptista Pelle, passara a ser o assunto do momento. Na Igreja da Casa de 

Misericórdia de Salvador, o cônego José da Silva Freire, ao macular a imagem do acusado, 

reproduzia o relato oficial da operacionalidade do atentado para os ouvintes336: 

Poz os olhos no faustissimo dia do Nascimento de Sua 

Magestade, dia o mais plausivel, que vio Portugal; dia, em que a 

Corte queria mostrar ao Theatro do Mundo, que o Augusto JOSÉ 

PRIMEIRO merecia aos seus Vassallos huma memoria eterna na 

Estatua, que determinava levantar-lhe. A hora, em que o nosso 

incomparavel MINISTRO devia fazer-se público, era certa, e não 

menos lhe pareceo certo o Coche, em que devia transportar-se: e 

tudo isto lhe subministrou as medidas mais conducentes ao seu 

ideado artificio em huma máquina de fogo artificial, escondida 

no mesmo Coche para rebentar a seu tempo, e involver na ruina 

de huma só vida perda, e a consternação de toda a Monarquia337. 

Aquele a quem o bispo se reportava por “libertino”, “vagabundo”, “temerário” e 

“facinoroso”338, ou como o cônego, “infame assassino, [...] subordinado pela iniquidade, possuído 

da ambição, e animado da impiedade”339, fora detido. Diante do testemunho do acusador, um 

vizinho, cujas acusações foram movidas na tentativa de tirar vantagens da situação340, alguns 

outros depoimentos, um bilhete tido por comprometedor, explosivos e moldes de fechaduras 

encontrados em seu quarto, os quais se confirmaram ser da cocheira de Pombal, assim como o 

não convencimento dos argumentos de sua defesa, levara o réu a ser condenado por crime de lesa- 

majestade e ocultação dos sócios, em 9 de outubro de 1775. Na sentença fora determinada que 

fosse 

 
 

335 Apud Idem, p. 479. 
336 AZEVEDO, João L. O marquês de Pombal e sua época... op. cit., p. 390. 
337 FREIRE, José S. Oração em acção de graças pela preservação da vida do Illustríssimo, e excellentissimo 

senhor Marquez de Pombal... op. cit., p. 9-10. 
338 LIMA, Thomás E. C. Oração  em acção  de Graças pela conservação  da vida do Ilustríssimo  e 

excellentissimo senhor Marquez de Pombal... op. cit., 3-4. 
339 FREIRE, José S. Oração em acção de graças pela preservação da vida do Illustríssimo, e excellentissimo 

senhor Marquez de Pombal... op. cit., 9. 
340 MONTEIRO, Nuno G. D. José: na sombra de Pombal... op. cit., p. 321. 
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cortadas ambaz as maonz, e q´. [que] depois seja tirado, e 

desmembrado po [por] quatro Cavalloz, feito seu corpo em 

pedaçoz, serão consumidoz em fogo the [até] ficarem Reduzidoz 

a sinzas, as quaes se lançarão ao Vento341; 

 
 

O que se deu dois dias depois, no qual assim que executada a pena, fora pronunciado um 

Te Deum de ação de graça encomendado pela Câmara de Lisboa342. Em momento algum os dois 

religiosos questionaram a sentença, mas antes concordavam com ela, pois, deveria servir como 

exemplo aos demais, em especial aos tidos por “inimigos da pátria”. D. Tomás reforçava aos 

ouvintes que o marquês era “Amigo de todos os bons Cidadãos”, e que agia com “sabedoria” e 

“justiça” principalmente na punição e correção “de todos os inimigos do Estado”, categoria em 

que Pelle fora enquadrado343. A postura do prelado tinha por pretensão combater as acusações de 

que Pombal era um tirano, e reproduzir a imagem de um homem justo, que agia sempre conforme 

as determinações legais. 

Outros agentes em diversos espaços da América portuguesa também se posicionaram 

diante do ocorrido. No Maranhão, por exemplo, o sobrinho de Pombal e governador daquela 

capitania, Joaquim de Melo e Póvoas, assim que soubera da notícia, realizara várias homenagens 

ao tio, entre elas, a que ocorrera durante os festejos de São Sebastião, em janeiro de 1776, e na 

Igreja de Nossa do Carmo, santa a qual o administrador colonial era devoto344. Retornemos a 

Salvador, em que o governador comunicara o ocorrido para as corporações daquela cidade sob 

sua jurisdição, enquanto o arcebispo fazia o mesmo com a comunidade eclesiástica, ambas ações 

visando às condolências da população, o que se materializou com missas e panegíricos dedicadas 

a Carvalho345. 

Nesses cerimoniais, a figura do marquês era exaltada principalmente pelos seus feitos. D. 

Tomás naquela ocasião trouxera à memória dos ouvintes a reconstrução de Lisboa após o 

terremoto de 1755346, onde Sebastião de Carvalho e Melo, que presidia a Secretária de Estado dos 

 

341 MACHADO, José A. O. Pregação da justiça que Sua Majestade mandou fazer ao genovês João Batista 

Pelle, condenado a morte por conspirar com os outros sócios contra a vida do marquês de Pombal. Lisboa, 

12/10/1775. 
342 MONTEIRO, Nuno G. D. José: na sombra de Pombal... op. cit., p. 321. 
343 LIMA, Thomás E. C. Oração em acção de Graças pela conservação da vida do Ilustríssimo e 

excellentissimo senhor Marquez de Pombal... op. cit., p. 7. 
344 Ofício do governador Joaquim de Melo e Póvoas para o secretário de Negócios do Reino, Marquês de 

Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, desejando-lhe boa saúde. AHU_ACL_CU_009, Cx. 50, D. 

4871. 
345 FREIRE, José S. Oração em acção de graças pela preservação da vida do Illustríssimo, e excellentissimo 

senhor Marquez de Pombal... op. cit., 3. 
346 Para maior discussão sobre o terremoto de 1755 e seus impactos em Portugal ver, ARAÚJO, Ana C. O 

terramoto de 1755: Lisboa e a Europa. Porto: CTT – Correios de Portugal, 2005; PRIORE, Mary D. O mal 

sobre a terra: uma história do terremoto de Lisboa. Rio de Janeiro: Top Books, 2003. 
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Negócios do Reino e Guerra, agira pragmaticamente na restauração da cidade. Atuação que junto 

ao atentado contra a vida de D. José I em 1758, e a expulsão dos jesuítas um ano depois, foram 

fundamentais para o fortalecimento do poder pessoal dele347. Pois, um dos efeitos da catástrofe 

natural fora a ampliação do campo de intervenção do Estado, já que, as secretárias do governo 

foram legitimadas na qualidade de espaços de decisões políticas348. 

Naquela ocasião, assim que deu às vinte quatro horas após o evento, D. José I, logo dera 

os primeiros passos para a restauração da cidade, oficializando um “núcleo inorgânico de 

governo”, cuja direção ficara sob alçada de Pombal349, pois, dois administradores de grande 

influência no reino, e que poderiam exercer à liderança, não entraram na disputa. Pedro da Mota 

e Silva pela idade elevada, e Diogo de Mendonça Corte Real por se refugiar no campo. Assim, 

restara a Carvalho aplicar medidas para pôr fim aos danos sociais do terremoto, impor a justiça, 

e reprimir possíveis pontos de instabilidade política350. 

O que fora feito de imediato. Além de assistir aos feridos e desabrigados, deu ordens para 

que os corpos fossem recolhidos e com a licença do patriarca de Lisboa jogados ao mar, amarrados 

a pesos. Quanto aqueles que pegos saqueando, que fossem enforcados, e que os preços de 

aluguéis, alimentos e materiais de construção permanecessem com os valores aplicados antes da 

catástrofe. Exigiu que as novas construções só fossem realizadas apôs as ruas estarem 

desobstruídas e quando as plantas para as novas construções estivessem definidas; assim como 

fora dada ordem para inventariar propriedades. Acrescente-se ordens para a confecção do desenho 

de uma planta para a cidade que seria reconstruída, a qual o próprio Pombal fazia questão de 

inspecioná-la minuciosamente, seu plano era transformar Lisboa em um grande centro econômico 

e administrativo351. 

Essas e outras eram as medidas pós-terremoto que D. Tomás da Encarnação pretendia 

recordar aos presentes na Igreja de Nossa Senhora da Madre de Deus no Recife, como meio para 

demonstrar o quão virtuoso, grande e útil ao Estado seria Sebastião José de Carvalho e Melo. 

Entusiasmado, o bispo contava sobre a cidade reconstruída, 

Lisboa das ruinas do fatal terremoto levantada em sumptuosos e 

magníficos Edificios, suas ruas planas, e espaçosas, hum Erario 

Regio opulento, hum Celleiro aberto, e prompto para occorrer á 

indigencia, e fome dos Póvos, edificado nas praias do Téjo; huma 

 
 

347 SUBTIL, José. O terramoto político (1755 - 1759): Portugal aflito e conturbado. In: ROLLO, Maria F.; 

BUESCU, Ana I.; CARDIM, Pedro (Orgs.). História e ciências da catástrofe: 250º aniversário do terramoto 

de 1755. Lisboa: Edições Colibri, 2007, p. 156, 165. 
348 MONTEIRO, Nuno G. D. José: na sombra de Pombal... op. cit., p. 105. 
349 SUBTIL, José. O terramoto político (1755 - 1759) ... op. cit., 162. 
350 ARAÚJO, Ana C. O terramoto de 1755... op. cit., p. 40. 
351 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo... op. cit., p. 24-7. 
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grande Praça do Commercio, e mais famosa que a de Trajano em 

Roma, e tanto mais famosa pela inimitável Estatua do REY 

AUGUSTO, que nos domina; hum Porto frequentado de 

multidão de Náos, que do Norte para o Sul, e do Sul para o Norte, 

do Occidente para o Oriente, conduzem as mercadorias das 

Regiões mais remotas: oh que Monumentos da sua 

Providencia!352 

 
 

Se este argumento não fosse suficiente para convencer os insatisfeitos, o bispo recorrera 

para a política econômica implementada por Pombal no reino e nas conquistas. Não é nosso 

objetivo discutir todas as ações reformistas pombalinas, sendo assim, apresentaremos apenas 

algumas levantadas por D. Tomás, como a criação de manufaturas de lã, seda, ouro e prata no 

reino, e as poucas que foram permitidas se instalarem na colônia. No caso destas últimas, ressalte- 

se que funcionaram sobretudo como oficinas de beneficiamento de matéria-prima voltada para a 

exportação353. Para a América lusa mandara também instruções determinando que nas Juntas da 

Fazenda, localizadas nas capitanias-gerais tivessem seus principais postos ocupados pelos 

comerciantes mais abastados354. 

Todavia, Pombal e seus simpatizantes, em especial aqueles que se formaram em outras 

partes da Europa, rotulados “estrangeirados”, tinham por entendimento que Portugal estava 

atrasada em comparação às demais potências europeias, o que buscaram superar com a 

implementação de medidas de caráter mercantilista e fiscalista355. Quanto a fiscalidade, de 

imediato reportemos a criação do Erário Régio em 1761, que tinha por inspetor-geral do Tesouro, 

o próprio Sebastião José. A instituição fora criada para centralizar e arrolar todas as rendas do 

Estado, tendo jurisdição sobre todos os departamentos da administração fiscal, ficando 

responsável, portanto, pelo diálogo constante com os arrematadores de contratos. 

Em 1755 fora criada a Junta de Comércio, órgão administrativo responsável pelo fomento 

à produção e a circulação de mercadorias, onde todos os comerciantes deveriam se matricular 

para realizarem suas tarefas. Ficara a seu encargo a organização de frotas, estabelecimento dos 

valores do frete e da lotação de cargas das embarcações, e a concessão de passaporte para navios 

portugueses que pretendiam aportar na América portuguesa, assim como a atestação para 

negociantes que tinham o mesmo objetivo. Coube a esta instituição também a oferta das Aulas de 

 

352 LIMA, Thomás E. C. Oração em acção de Graças pela conservação da vida do Ilustríssimo e 

excellentissimo senhor Marquez de Pombal... op. cit., p. 7-8. 
353 FALCON, Francisco J. C. Pombal e o Brasil. In: TENGARRINHA, José (Org.). História de Portugal. 

Bauru, SP: EDUSC; São Paulo, SP: UNESP; Portugal, PO: Instituto Camões, 2000, p. 157. 
354 SAMPAIO, Antonio C. J. A economia do império português no período pombalino. In: FALCON, 

Francisco J. C.; RODRIGUES, Claudia (Orgs.). A “Época pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 48. 
355 Idem; FALCON, Francisco J. C. Pombal e o Brasil... op. cit., p. 156. 
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Comércio, que começaram a ser oferecidas em 1758, tendo em vista a preparação dos 

comerciantes, com base no que de mais atual existia quanto a técnicas administrativas e contábeis, 

sendo inclusive responsável pela disseminação em Portugal da mais recente literatura 

mercantil356. 

No ano da fundação da junta do Comércio, outra medida implementada fora o 

impedimento dos comissários volantes nas frotas que ligavam o reino a colônia americana. Os 

comissários volantes eram geralmente um conjunto de pequenos mercadores (embora se tenha 

registro de tratantes maiores), que faziam a intermediação entre os grandes comerciantes 

portugueses e os da América lusa. Para Pombal, tratava-se de sujeitos ignorantes quanto ao 

comércio e contrabandistas357, neste caso, o sistema de frotas destoava dos objetivos de sua 

criação, combater o trato ilícito e defender as embarcações com mercadorias dos ataques de 

corsários. Além de que, para o ministro suas atividades traziam prejuízos aos comerciantes que 

levavam de dois a quatro anos para receber, assim como para os que dependiam de suas 

mercadorias, visto que boa parte se deteriorava pelo atraso da frota. Logo, a abolição deste sistema 

beneficiava os interesses de um grupo de comerciantes, e baixava o valor dos fretes no circuito 

colônia-metrópole, metrópole-colônia. Um dos desdobramentos desta medida fora o incentivo do 

governo a produção de embarcações no Rio de janeiro, Bahia, Pernambuco e Paraíba358. 

O sistema de frota fora extinto para os portos da Bahia (tabaco) e do Rio de janeiro (ouro) 

apenas em 10 de setembro de 1765, enquanto no Pará-Maranhão (cacau) e em Pernambuco 

(açúcar), assim que fundada as companhias de comércio em 1755 e 1759 respectivamente. A 

criação das Companhias Gerais de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e a de Pernambuco e 

Paraíba, faziam parte do projeto mais amplo de Pombal de restruturação da economia portuguesa. 

Estas sociedades mercantis para além de aliviarem as despesas do governo, por facilitarem a 

cobrança de impostos pela coroa, poderiam incrementar a acumulação de capital no reino, o que 

contribuía para o enfrentamento da concorrência no comércio atlântico, além de estimular a 

produção agrícola na conquista, sem contar que, não se teria os problemas comuns da livre 

concorrência359. As companhias também foram importantes ferramentas na tentativa pombalina 

de estimular os mercadores através de concessões de títulos de nobreza360. 

 
 

356 Idem, p. 39-40. 
357 Idem, p. 40-1. 
358 JUNIOR, José R. Colonização e monopólio no Nordeste brasileiro: a Companhia Geral de Pernambuco 

e Paraíba, 1759 - 1780. São Paulo: Hucitec, 2004, p.48-9. 
359 Idem, p. 74; SAMPAIO, Antonio C. J. A economia do império português no período pombalino... op. 

cit., p. 43; ver também, CARREIRA, António. As companhias pombalinas de Grão-Pará e Maranhão e 

Pernambuco e Paraíba. Lisboa: Editorial Presença, 1983. 
360 Cf. OLIVAL, Fernanda. O Brasil, as companhias pombalinas e a nobilitação no terceiro quartel de 

setecentos. In: CUNHA, Mafalda S. (Org.). Do Brasil à metrópole: efeitos sociais (séculos XVII -XVIII). 

Évora: Anais U. E., 1998 - 1999. 
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Assim, a implementação de companhias se espalhara por diferentes partes do império. 

Em 1756 fora fundada a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, cujo objetivo 

era diante da expansão das áreas de cultivos de vinhas por lavradores menores, proteger os grandes 

senhores de vinhedos do Alto Douro, e regularizar o comércio da mercadoria por meio do 

monopólio361. Também foram criadas as companhias do Comércio dos Mujaos e dos Macuas 

(Moçambique) a qual pouco se sabe, e a das Reais Pescas do Reino do Algarve, para controlar a 

atividade pesqueira no sul de Portugal362. 

Quanto às agremiações americanas, cada uma tinham objetivos diferentes, enquanto, a 

Companhia do Grão-Pará e Maranhão visava fortalecer o controle régio sobre aquele território e 

o comércio local (de “drogas do sertão”, cacau, feijão, madeira, atanados e solas, arroz, café,  

tabaco e algodão), diante de ameaças de outras potências europeias, como a França363. A 

Companhia de Pernambuco e Paraíba, por sua vez, tinha por intuito fomentar a produção 

açucareira e de outros produtos, entre os quais, tabaco, algodão, anil e carne, assim como gerir o 

tráfico de escravizados na região364. Ambas as associações eram responsáveis por importar 

diversos produtos manufaturados europeus via metrópole como, vinhos, azeites, tecidos, louças, 

equipamentos para a lavoura e bacalhau365. 

A política econômica de Pombal buscava além de proteger o comércio português, criar 

no interior do império um grupo poderoso de comerciantes com recursos e aptos a concorrer em 

ambos os mercados, o interno e o internacional, principalmente com os ingleses366, com os quais 

Pombal mantinha certa desconfiança, vendo nas relações comerciais anglo-portuguesas certa 

dependência econômica de Portugal. Chegando inclusive a adotar campanha contra algumas 

políticas econômicas inglesas, assim como se utilizar da espionagem e sabotagem, o que também 

foram usadas pelo outro lado367. Logo, pretendia-se fortalecer a nata mercantil portuguesa, 

incluindo-se as das conquistas, para que se reduzisse a participação estrangeira nas rotas 

comerciais do mundo luso368. 

Um dos principais meios empregados para alcançar tal objetivo, seria a presença massiva 

desses comerciantes no sistema de arrematação de contratos, importante mecanismo de 

 

 

361 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo... op. cit., p. 63; SAMPAIO, 

Antonio C. J. A economia do império português no período pombalino... op. cit., p. 42-3. 
362 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo... op. cit., p. 97. 
363 SAMPAIO, Antonio C. J. A economia do império português no período pombalino... op. cit., p. 38. 
364 Idem, p. 43; JUNIOR, José R. Colonização e monopólio no Nordeste brasileiro... op. cit., p. 55, 122- 

56. 
365 JUNIOR, José R. Colonização e monopólio no Nordeste brasileiro... op. cit., p. 55. 
366 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo... op. cit., p. 68. 
367 Idem, p. 20. 
368 SAMPAIO, Antonio C. J. A economia do império português no período pombalino... op. cit., p. 42. 
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acumulação e influência, que operava como elemento de distinção no interior do grupo de 

mercadores. Naquele momento os contratos poderiam ser agrupados em duas categorias: os 

relativos a produtos do monopólio régio, como diamantes, pau-brasil e tabaco, os quais a Coroa 

outorgava a particulares o direito de explorá-los em troca de um ordenado. E os referentes a 

cobrança de tributos, que funcionava de modo semelhante ao anterior. 

Em ambos os casos, os contratos eram arrematados em leilões públicos e eram 

temporários, normalmente com duração de três anos. Porém, no período da governança 

pombalina, se formaria uma oligarquia de contratadores, com atuação que rompera o século. Essa 

oligarquia era constituída pelas famílias, Braancamp-Sobral, Machado, Caldas, Quintela, 

Bandeira e Ferreira, que também eram as principais beneficiadas com empréstimos régios369. 

Foram algumas destas medidas e seus resultados que embasaram o discurso de D. Tomás 

da Encarnação, de modo que os presentes recriassem mentalmente a imagem de um reino que 

florescia economicamente graças as ações de Sebastião José de Carvalho e Melo. Assim exortava 

aos fiéis, 

Deixai-me assim dizer: debaixo das disposições do Illustrissimo 

e Excellentissimo Marquez de Pombal, os mares de hum, e outro 

Polo, dam-se as mãos hum ao outro, e misturam entre si as suas 

aguas, para facilmente conduzirem tributarias as riquezas das 

Nações, até pararem no Caes da grande Capital370. 

Neste quesito o prelado fazia um contraponto tentando convencê-los de que o programa 

econômico pombalino trazia muitos benefícios ao reino, assim como desmentir as acusações 

contra o marquês de enriquecimento ilícito à custa do Estado. As denúncias foram motivadas em 

parte pelos bens adquiridos pelo mesmo e seus familiares, como a casa pomposa de Oeiras e da 

rua Formosa, prédios arrendados em Lisboa, entre os quais oficinas e armazéns na margem do rio 

Tejo, que estavam ocupados com provimentos do Estado, além das casas, quintas, terras e demais 

patrimônios do morgado de Pombal. Sua política econômica ainda lhe rendera as acusações de 

ocultar dinheiro em bancos na Holanda, com o apoio de seus companheiros. Recursos estes 

advindos de contratos do tabaco, diamantes e com a Companhia dos Vinhos371. 

O bispo também pretendia apaziguar os ânimos quanto a estas medidas. As criações das 

companhias gerais de comércio do Grão-Pará e Maranhão, e a de Pernambuco e Paraíba, foram 

causadoras de vários conflitos, já que iam de encontro a muitos interesses, o que gerou múltiplas 

acusações e conspirações. 

 

 

369 Idem, p. 46-7. 
370 LIMA, Thomás E. C. Oração em acção de Graças pela conservação da vida do Ilustríssimo e 

excellentissimo senhor Marquez de Pombal... op. cit., p. 8. 
371 AZEVEDO, João L. O marquês de Pombal e sua época... op. cit., p. 434-5. 
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Logo quando do funcionamento da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, comerciantes 

e religiosos jesuítas, em especial João Tomás Negreiro e o representante das missões do Maranhão 

em Lisboa, o frei Bento da Fonseca, que compunham a chamada Mesa do Bem Comum372, 

redigiram um manifesto contra os privilégios da Companhia, que fora apresentado a D. José I. 

Ato que não agradara a Pombal, que em resposta aboliu a Mesa em 1755, e fundou a Junta do 

Comércio para substituí-la, enquanto aqueles que compareceram à presença real foram 

condenados ao banimento373. A presença de religiosos neste evento, considerado pelo ministro 

como conspiração, contribuíra para ele acreditar que os jesuítas estavam de intrigas contra um 

projeto que ele acreditava ser essencial na batalha contra a dominação estrangeira da economia 

portuguesa374. 

A companhia de Pernambuco e Paraíba também sofrera com oposição de mercadores da 

colônia, pois, para eles a instituição atendia apenas aos interesses de comerciantes metropolitanos. 

Além de que problemas apontados em outras localidades quanto as atividades das Companhias, 

ali também se fizera comum, como a falta de mercadorias, 

extração de moeda provincial; baixo valor pago aos produtos 

locais, o que desestruturava a produção, com o consequente 

fechamento de engenhos e curtumes; cobrança de altos preços 

pelas mercadorias europeias, quase sempre de má qualidade. 

Além disso, alegavam que a Companhia era rápida em executar 

os seus devedores – inclusive nas suas sacrossantas ‘fábricas’, 

mas retardava o pagamento de seus credores coloniais com o fim 

de especular com os capitais dos locais375. 

 
 

Durante a primeira crise da Companhia em 1770, a Câmara de Goiana entrara com 

representação junto ao rei fazendo críticas à atuação do estabelecimento, o mesmo fora feito por 

um grupo de mais de 500 moradores de outras localidades da capitania, composto por 

comerciantes, criadores e senhores de engenho376. A resposta régia veio de forma repressiva. 

Autorizara o rei a punição dos opositores pernambucanos, para que “conheção a Sumissão com 

 

 

 
 

 
 

372 A Mesa do Bem Comum era uma instituição responsável por representar os homens de negócios diante 

da Coroa, regulamentar o comércio e a participação de seus membros. Cf. SAMPAIO, Antonio C. J. A 

economia do império português no período pombalino... op. cit., p. 39. 
373 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo... op. cit., p. 70. 
374 Idem, p. 74. 
375 SOUZA, George F. C. O rosto e a máscara: estratégias de oposição da Câmara do Recife à política 

pombalina. In: Actas do Congresso Internacional Espaço Atlântico de Antigo Regime: poderes e 

sociedades, FCSH/UNL, Lisboa, 2005, p. 16. 
376 JUNIOR, José R. Colonização e monopólio no Nordeste brasileiro... op. cit., p. 171-4. 



P á g i n a | 101 
 

 

que devem respeitar as suas Reáes Leys; e os Estabelecimentos aprovados e confirmados pelo 

mesmo Senhor”377. O que se revertera em prisões, degredo e confiscos de bens378. 

Ainda assim, os opositores continuaram agindo no anonimato. Para além das oito 

representações feitas entre 1761 - 1779, por Câmaras de Pernambuco e Paraíba criticando a 

administração e as medidas tomadas pela Companhia379, a Câmara do Recife, por exemplo, 

buscara controlar a Mesa de Inspeção380, para fazer frente a mesma sem que houvesse exposição 

política381. Com a saída de Pombal e a ascensão de D. Maria I, as manifestações contra a 

Companhia voltaram a público, e quando da crise iniciada em 1778, novos pedidos foram 

realizados por moradores de Pernambuco e Paraíba para a extinção da mesma, motivados pelos 

agravos da crise do estabelecimento e impulsionados pela extinção da Companhia do Grão-Pará 

e Maranhão em 5 de janeiro de 1778. Porém, apenas dois anos mais tarde, os colonos veriam seu 

pedido se materializar382. 

Após a exaltação dos feitos econômicos, exagerava D. Tomás quanto as reformas 

militares. Alegando que os ali presentes podiam comparar com outras épocas, o quanto naquele 

período o exército português passara a está disciplinado. Buscava o bispo demonstrar com 

exemplos locais medidas que explicassem o resultando, como a criação de aulas de artilharias, 

que seguia os moldes da do reino, tendo em vista viabilizar a preparação de oficiais e soldados. A 

nomeação de novos professores próximo ao ministro e alinhados com o que havia de mais recente 

de métodos de ensinar a arte da guerra, inclusive adotando como material didático as obras de 

Bernard Forest de Bélidor (1698 - 1761), autoridade máxima no assunto naquele período383. 

Acrescentava o bispo, as escolhas do pessoal que passaram a ocupar as funções de 

generais, marechais, brigadeiros, coronéis, capitães, oficiais e soldados, tido por este como 

dispostos, sem o ócio que imperava antes, em suas palavras 

Eu vejo os Regimentos mais luzidos; as armas manejarem-se a 

huma só voz, e sinal; os corpos moverem-se sem demora; as 

tropas correrem sem temor; buscar-se o inimigo sem susto; as 

 

 

377 Apud JUNIOR, José R. Colonização e monopólio no Nordeste brasileiro... op. cit., p. 179. 
378 SOUZA, George F. C. O rosto e a máscara... op. cit., p. 13-4. 
379 Idem, p. 14. 
380 Fundada em 5 de abril de 1752, a Mesa de Inspeção do Recife, assim como as instaladas no Rio de 

Janeiro, São Luís e Salvador, tinha por intenção “controlar a qualidade do produto e ao mesmo tempo 

permitir que os preços fossem acertados dentro de faixas de variação que não causassem prejuízos a 

competitividade do produto oferecido por Portugal nos mercados europeus”. Cf. SOUZA, George F. C. O 

rosto e a máscara... op. cit., p. 1. 
381 SOUZA, George F. C. O rosto e a máscara... op. cit., p. 13. 
382 JUNIOR, José R. Colonização e monopólio no Nordeste brasileiro... op. cit., p. 180-1. 
383 MENDONÇA, Marcos C. O marquês de Pombal e o Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1960, p. 15-6. 
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Praças guarnecidas; as Fortalezas já sem ferrugem da sua 

artilheria; eu vejo o Militar, que não havia384. 

 

 
Assim como buscara convencer aos militares presentes com esta breve explanação das 

medidas reformistas da defesa, D. Tomás pretendera conquistar o apoio da elite local quanto às 

reformas da educação, dado que a maioria foi instruída por padres jesuítas, e o apego a estes e 

seus métodos tornaram-se um dos obstáculos da política educacional de Pombal, que pretendia 

reestruturar o sistema pedagógico português385, tendo em vista que o anterior já não correspondia 

aos interesses, políticos, econômicos, sociais e culturais defendidos pelo reinado de D. José I. 

Quanto a este aspecto lembrava o bispo das fundações dos colégios régios, em especial o 

Real de Mafra, para o qual fora eleito prefeito dos estudos da mocidade. Assim, agradecia tal 

escolha para esta função a Carvalho, que conforme suas articulações políticas, tivera este projeto 

efetivado. Retoricamente exclamava D. Tomás, 

Tambem tu, ó Collegio Real de Mafra, em outro tempo estimado 

objecto dos meus cuidados, e vigilância sobre aquellla nobre 

Mocidade, quem em ti colocou os Conegos, filhos de Agostinho, 

com a melhor observância da sua Regra? Quem em ti fez 

florescer as boas Artes? Quem promulgou os teus Estatutos? 

Quem instituio a teus Mestres? O Illustrissimo e Excellentissimo 

MARQUEZ DE POMBAL he o Author de todos estes, e outros 

semelhantes Beneficios para a Mocidade Portugueza386. 

 
 

Instituído por meio do alvará régio de 18 de agosto de 1772, ficara sob direção dos 

Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, sobretudo pelas divergências que esta ordem religiosa 

tinha para com os inacianos. D. Tomás que residia naquele período no Real Convento de Mafra e 

era um ferrenho crítico jesuítico, compôs o corpo administrativo no início das atividades do 

estabelecimento, sendo inclusive responsável pela apresentação de uma oração no encerramento 

do cerimonial de abertura do colégio, a qual assistiram o rei e seus ministros387. 

Logo que tomara posse e conhecimento dos estatutos, D. Tomás passara a ter melhor 

compreensão de suas atribuições na instituição, isto é, zelar para que a mocidade aprendesse as 

Belas Artes e exercitassem os “bons costumes”, pois, para Pombal (considerando às 

 

384 LIMA, Thomás E. C. Oração em acção de Graças pela conservação da vida do Ilustríssimo e 

excellentissimo senhor Marquez de Pombal... op. cit., p. 10. 
385 VILLALTA, Luiz C.; MORAIS, Christianni C.; MARTINS, João P. As reformas pombalinas e a 

instrução (1759 - 1777). In: FALCON, Francisco J. C.; RODRIGUES, Claudia (Orgs.). A “Época 

pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 490. 
386 LIMA, Thomás E. C. Oração em acção de Graças pela conservação da vida do Ilustríssimo e 

excellentissimo senhor Marquez de Pombal... op. cit., p. 11-2. 
387 IVO, Júlio. O Real Colégio de Mafra... op. cit., p. 218. 
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determinações do regimento do estabelecimento), seria o bispo sujeito de “exemplares costumes, 

gravidade e [...] dotes necessários a direção da Mocidade”388. 

As aulas régias também foram rememoradas pelo bispo. Estas foram estabelecidas como 

política estratégica para dar prosseguimento ao ensino e amparar a população que dependia dos 

colégios jesuíticos para educação de seus membros, diante da supressão da dita ordem no mundo 

lusitano389. No entanto, apesar de qualquer súdito poder participar destas aulas, o que não implica 

dizer que na ótica estamental daquela sociedade todos devessem estudar, havia diferença de 

ensino a ser ensinada a cada grupo social390. 

Conforme orientação régia as aulas deveriam ser criadas em localidades mais populosas, 

de fácil acesso e com certo equilíbrio econômico, o que nos faz compreender em parte a 

centralização destas, no caso da América portuguesa, nas capitanias de Pernambuco, Bahia, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais391. Nelas eram ofertadas aulas de primeiras letras e de humanidades, 

isto é, leitura, escrita, contagem, língua portuguesa e doutrina cristã. No nível seguinte, 

aprendiam-se grego, latim, filosofia e retórica. 

Em fins da década de 1760, o Diretório Geral dos Estudos, que era o órgão responsável 

pela gestão do ensino menor no reino e nas conquistas, fora substituído pela Real Mesa Censória, 

criada em 1768, inicialmente para examinar os escritos que circulavam em Portugal. Assim, ficara 

sob sua responsabilidade o fomento as aulas régias. O que iniciara realizando um relatório com o 

diagnóstico dos aspectos mais sensíveis no tocante as aulas pelo império. Concluía a Mesa que a 

monarquia necessitava de 837 professores e aulas, das quais, 743 (88,8%) deveriam ser instaladas 

no reino, 34 (4%) nas ilhas e 60 (7,2%) no ultramar, como demonstrado na tabela abaixo. Quanto 

ao Ultramar, necessitavam-se de 44 na América lusa, 7 na África e 9 na Ásia, o que fora suprido 

em 1772392. 

 

Tabela 2: Número de aulas a serem abertas conforme a Real Mesa Censória – 1772 

Cadeiras Reino Ilhas Ultramar Total 

Primeiras letras 440 15 24 479 

Latim 205 10 21 236 

Grego 31 3 4 38 

Retórica 39 3 7 49 

 
 

388 Apud IVO, Júlio. O Real Colégio de Mafra... op. cit., p. 247 
389 CARVALHO, Laerte R. As reformas pombalinas da instrução pública. São Paulo: Saraiva; EDUSP, 

1978, p. 111. 
390 VILLALTA, Luiz C. et alli. As reformas pombalinas e a instrução... op. cit., p. 486 
391 Idem, p. 487-8. 
392 CARVALHO, Laerte R. As reformas pombalinas da instrução pública... op. cit., p. 128; VILLALTA, 

Luiz C. et alli. As reformas pombalinas e a instrução... op. cit., p. 486. 
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Filosofia 28 3 4 35 

Fonte: CARVALHO, Laerte R. As reformas pombalinas da instrução pública... op. cit., p. 128; 

VILLALTA, Luiz C. et alli. As reformas pombalinas e a instrução... op. cit., p. 486. 

 

 

Em território americano a distribuição das aulas régias ficara distribuída de seguinte 

forma, das 17 de primeiras letras, quatro foram criadas em Pernambuco e Bahia, duas no Rio de 

Janeiro, e uma em São Paulo, Mariana, Vila Rica, Sabará, São João del-Rei, Pará e Maranhão. 

Das 15 aulas de latim, quatro se instalaram em Pernambuco, três na Bahia, duas no Rio de Janeiro 

e uma em São Paulo, Mariana, Vila Rica, São João del-Rei, Pará e Maranhão. Enquanto as seis 

cadeiras de retórica foram instaladas em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Mariana, São Paulo 

e Pará. Por sua vez, as três aulas de grego e as outras três de filosofia ficaram restritas a 

Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro393. 

Muitos foram os desafios a implementação das aulas régias pelos recantos do império: a 

falta de pessoal capacitado; o impacto do terremoto de 1755, que destruiu bibliotecas e impressas, 

causando por um tempo certa limitação na publicação e difusão de livros; a guerra entre Portugal 

e Espanha, em que muitos alunos foram obrigados a servir no exército; professores que teimavam 

em utilizar livros e métodos associados às práticas jesuíticas; assim como os baixos rendimentos 

que não atraiam os profissionais394. Acrescente-se os atritos entre professores nomeados e a 

população local, como ocorrera em Pernambuco, com os professores, Manuel de Melo e Castro e 

Manoel da Silva Coelho, que para além do apego às técnicas anteriores, sentiram a hostilidade 

dos mesmos, por ambos não serem naturais da terra395. 

Outro problema era a falta de recursos para financiar tais aulas. Diante deste impasse fora 

criado o Subsídio Literário, imposto sobre bebidas, vinagre e carne, cuja finalidade era o 

pagamento dos ordenados dos professores, entretanto, poderiam ser redirecionados para outros 

fins, conforme determinação das Juntas da Fazenda, que eram as responsáveis por gerenciar o 

imposto em suas respectivas capitanias, como consta neste registro: 

1) Compra de livros para a constituição de uma biblioteca 

pública, subordinada à Real Mesa Censória; 2) organização de 

um museu de variedades; 3) construção de um gabinete de física 

experimental, melhor aparelhado e com maior amplitude do que 

o existente no Real Colégio dos Nobres; 4) a) ampara os 

professoras de ler e escrever para meninas órfãs e pobres; b) 

criação de um jardim botânico; c) criação de uma cadeira para 

leitura de ‘caracteres antigos’; d) auxilio para publicação de 
 

393 VILLALTA, Luiz C. et alli. As reformas pombalinas e a instrução... op. cit., p. 486; CARVALHO, 

Laerte R. As reformas pombalinas da instrução pública... op. cit., p. 133. 
394 CARVALHO, Laerte R. As reformas pombalinas da instrução pública... op. cit., p. 120-5. 
395 Idem, p. 129-130. 
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obras compostos pelos membros da Mesa e pelos professores a 

ela subordinados; e) criação de um curso de matemática em 

Lisboa, com os professores necessários, e finalmente; f) a 

instituição de duas academias, uma para as ciências físicas e outra 

para as belas letras396. 

 
Assim como o Subsídio Literário, as aulas ofertadas nos seminários e colégios de outras 

ordens religiosas e as lecionadas por particulares minimizaram os problemas deste setor. 

As reformas da educação chegaram à Universidade de Coimbra. Para Pombal e seus 

apoiadores este estabelecimento estava repleto de problemas de cunho administrativos, 

pedagógicos e moral que afetaram a formação da mocidade, o que acabara por formar indivíduos 

inábeis para atuarem na sociedade e contribuírem para a modernização do reino. O sacerdote, José 

de São Bernardino Botelho, em seus versos sobre as ditas mudanças realizadas na agremiação, 

descrevera algumas práticas que afirmava contaminá-la na época em que os jesuítas mantinham 

certo controle sobre ela, 

Oh, Coimbra! oh Cidade, consagrada 

Ás Musas n’outro tempo! A antiga gloria, 

Que no Mundo te fez tão celebrada, 

Apenas existia na memoria: 

O vil ócio, a desordem, a intriga, os annos 

Exemplo te faziam de seus damnos. 

 

Foi por mãos inimigas profanado 

O templo da Sciencia; alli puzeram 

Hum altar á Preguiça dedicado: 

Sobre cinzas ilustres outro erguêram, 

De onde ao vulgo ignaro, que o cercava, 

O insolente Sofisma as Leis dictava. 

 

Da solene Deosa companheiros 

Eram o molle Descanço, a Indolencia, 

Jogo perturbador, os lisongeiros, 

Mas funestos Prazeres, a Insolencia: 

A victima era a tenra mocidade; 

 

396 Idem, p. 128-9. 
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Victima vinha a ser a extrema idade. 

 

 
[...] 

 

 
Pomposos Sacerdotes assistiam 

Ao Idolo famoso: alli queimavam 

Não perfumes de Arabia; mas ardiam 

Livros; nuvens de fumo aos Ceos voavam: 

Heineccio, Puffendorf, e outros banídos 

A cinzas deixa a chamma reduzidos 

 

 
Deste Numem compunham Corte indigna 

O Orgulho, a Confusão, o Fanatismo 

Céga Superstição, Teima maligna, 

E outros monstros cruéis, filhos do Abysmo: 

Aos pés, em grilhões duros maneatada, 

A candida Razão geme ligada397. 

 
 

Diante deste cenário, em 23 de dezembro de 1770, fundou-se a Junta da Providência 

Literária, tendo por missão reformular os Estatutos da Universidade de Coimbra. A Junta era 

composta pelo Cardeal da Cunha, o próprio Pombal, o presidente da Real Mesa Censória, D. 

Manoel do Cenáculo, Francisco Antônio Marques Giraldes, José de Seabra da Silva, José Ricaldi 

Pereira de Castro, Manoel Ferreira da Silva, e os irmãos naturais da América lusa, Francisco de 

Lemos de Faria Pereira Coutinho e João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho. A Junta não tomara 

decisões isoladas, professores e especialistas sempre que preciso foram ouvidos, dentre eles 

figuras como Luiz Antônio Verney, escritor do Verdadeiro Método de Estudar, Antônio Nunes 

Ribeiro Sanches, famoso pelas Cartas sobre a Educação da Mocidade e o Método para Estudar 

a Medicina. Também estavam nesta lista, Sachetti Barbosa, Miguel Antonio Ciera, Miguel 

Franzini, Miguel Daly e José Monteiro da Rocha398. 

 

 

 

 

397 BOTELHO, José S. B. Sobre a nova fundação da Universidade de Coimbra feita por ordem de Sua 

Magestade Fidellissima pelo illustrissimo, e excellentissimo senhor Sebastião José de Carvalho e Melo, 

Marquez de Pombal, do concelho de Estado do dito Senhor, e seu lugar-tenente na mesma fundação. Lisboa: 

Regia Officina Typografica, 1772. 
398 CARVALHO, Laerte R. As reformas pombalinas da instrução pública... op. cit., p. 154. 
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Com a reforma da Universidade de Coimbra entre 1770 - 1772, Pombal buscara formar 

uma nova elite cultural e modificar as formas de pensar da maior parte da sociedade, isto é, torná- 

la aberta a novas ideias em circulação pela Europa399. Tratava-se de torna o império moderno 

reestruturando mais um de seus pilares, o ensino, que para ele e seus apoiadores estava defasado. 

Entretanto, havia restrições de ideias e textos que pusessem a prova o poder régio e atacassem a 

Igreja e seus dogmas. Procurava-se extinguir o ensino jesuítico, fundamentado na tradição 

aristotélica-tomista, assim como as concepções corporativistas de poder difundido pela Segunda 

Escolástica e as interpretações probabilistas400. 

Uma das primeiras ações pombalinas no intuito de começar a implementação de tais 

medidas nesta instituição fora a contratação de novos professores, vindos principalmente de outras 

partes da Europa, também foram demitidos um grande número dos antigos e outros foram 

forçados a se aposentar401. Com relação aos cursos, houve mudanças em suas estruturas e criação 

de outros402. 

Estas foram algumas das medidas reformistas da Universidade de Coimbra que levara 

Pombal a ser aclamado pelos simpatizantes. José de São Bernardino Botelho assim escrevera 

sobre o estabelecimento de ensino pós-reformas, 

Dissipáram-se as nuvens temerosas, 

Que a face das Sciencias encubiram: 

Pelas mãos de Carvalho poderosas 

Resurgem do sepucro, em que jaziam: 

Seu divino esplendor, seu rosto santo 

Adora Portugal cheio de espanto. 

 

[...] 

 

 
Oh Bolonha! Oh París! os Portuguezes 

Serão vossos rivaes na nova Athenas: 

Os genios Alemães, Franco, Inglezes 

Não invejo: faltava-nos Mecenas, 

 

399 VILLALTA, Luiz C. et alli. As reformas pombalinas e a instrução... op. cit., p. 464. 
400 Idem, p. 464-5; CARVALHO, Laerte R. As reformas pombalinas da instrução pública... op. cit., p. 156. 
401 VILLALTA, Luiz C. et alli. As reformas pombalinas e a instrução... op. cit., 476. 
402 Sobre as reformas internas nos cursos ver VILLALTA, Luiz C. et alli. As reformas pombalinas e a 

instrução... op. cit., 2005; CARVALHO, Laerte R. As reformas pombalinas da instrução pública... op. cit., 

1978. 
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Que viesse animar-nos ao trabalho. 

O Ceo no-lo quis dar hoje em Carvalho403. 

 

 
Esta imagem de Pombal enquanto grande mecenas, promotor das ciências e artes no 

Império português, também fora difundida por indivíduos da América lusa, que tinham naquele 

estabelecimento de ensino, o passaporte para ocupação de cargos na burocracia estatal e 

eclesiástica. Assim que concluída a reforma desta instituição, o poeta Manuel Inácio da Silva 

Alvarenga escrevera a ode, À Mocidade Portuguesa, por Ocasião da Reforma da Universidade 

de Coimbra, onde elogiava as medidas relativas ao ensino adotadas pelo ministro404. Em Salvador 

o cônego José da Silva Freire exaltava os feitos educacionais pombalinos, dizia o religioso que 

“delle podemos dizer não só que fundou huma nova Universidade, dando novo ser, e alma á de 

Coimbra; mas por todo o Reino, e suas conquistas erige Escolas, escolhe Professores, dota a todos 

de rendas, e benefícios”405. 

D. Tomás tomara atitude semelhante no Recife, adotando o discurso recorrente entre 

aqueles que participaram da propagação dos ideais e da defesa do próprio Sebastião José, de que 

este era um homem comprometido com o bem-estar social português, que visava retirar o reino 

da “barbárie”, para uma nova página da história da monarquia, marcada pela glória, o progresso 

e a civilidade406. Assim, indagava o prelado, “Quando desappareceo de entre nós a barbaridade? 

Quando se vírão Methodos mais claros, e faceis para aprender a Mocidade? Já lá vai, já se acabou 

o Seculo bárbaro, e de ferro em Portugal, e appareceo a idade de ouro de Augusto, e o tempo mais 

polido da Grecia”407. 

Contudo, os escritos eclesiásticos de propagação da administração pombalina nos 

apresentam uma estratégia central para convencer e legitimar as ações do mesmo, além de 

resguardar as memórias de seus feitos, sacralizavam seu poder político. Neste sentido, os 

sacerdotes afirmavam que por ser o poder régio emanado diretamente de Deus, a escolha de seus 

ministros expressavam a vontade Dele, isto é, Pombal seria um escolhido do rei/Deus para pôr 

em prática os desígnios divinos relativos à monarquia portuguesa408. Como falara José da Silva 

 

 

 
 

403 BOTELHO, José S. B. Sobre a nova fundação da Universidade de Coimbra... op. cit., p. 3 e 7. 
404 TEIXEIRA, Ivan. Mecenato pombalino e poesia neoclássica... op. cit., p. 482. 
405 FREIRE, José S. Oração em acção de graças pela preservação da vida do Illustríssimo, e excellentissimo 

senhor Marquez de Pombal... op. cit., 15. 
406 NASCIMENTO, Marcone C. S. “O Amado do Senhor” ... op. cit., p. 254-5. 
407 LIMA, Thomás E. C. Oração  em acção  de Graças pela conservação  da vida do Ilustríssimo  e 

excellentissimo senhor Marquez de Pombal... op. cit., p. 10-1. 
408 NASCIMENTO, Marcone C. S. “O Amado do Senhor” ... op. cit., p. 254-5. 
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Freire, seria Carvalho “hum homem Religioso, e Politico, que Deos [escolheu] para representar 

nelle a imagem do seu Poder, e Sabedoria, e para o fazer interessante ao Monarca, e á Patria”409. 

 

 
Intervenção na Igreja e as acusações de irreligiosidade 

Os eclesiásticos também reforçaram a imagem de Sebastião José de Carvalho e Melo 

enquanto um homem religioso e útil à Igreja. Prática que pretendia combater os que mostravam 

o oposto, que, por sua vez, embasavam suas acusações contra ele através de possíveis desvios 

morais, e a não observância dos preceitos e dogmas da Igreja. 

O poema satírico, Confissão, que faz o Marquez pelos dez Mandamentos, de autoria 

anônima, sintetizara algumas destas queixas e também contribuíra para a criação e propagação da 

figura do ministro enquanto irreligioso. Conforme seus versos, assim teria ele confessado seus 

erros: 

Não me confesso ha dez anos, 

nem cumpri a penitencia; 

Nunca tive abstinência 

em causar ao povo damnos. 

O exemplar dos profanos, 

o mais preverso homicida, 

fui em toda minha vida 

Cauzei a todos tormento, 

Mas nem por isso lamento, 

Ser a minha alma perdida. 

 

No segundo Mandamento, 

julgo, que nunca pequei; 

mas confesso que intentei 

fazer um tal juramento; 

Não consegui meu intento, 

por desastre da ventura; 

 

 

409 FREIRE, José S. Oração em acção de graças pela preservação da vida do Illustríssimo, e excellentissimo 

senhor Marquez de Pombal... op. cit., p. 12. 
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mas esteve em boa figura: 

O que a todos lhe valeu, 

Foi hir hum amigo meu, 

tão cedo para a seputura. 

 

O terceiro he guardar, 

festas do Patriarchado, 

mas secretario de estado, 

sempre lhe falta o vagar. 

Eu nisso não quiz cuidar 

por não parecer jacobeu, 

bem virão todos que eu, 

Fui a Jesus a primeira, 

que me serviu de terceira, 

vezita do jubileu. 

 

A venerar Pay, e May: 

obriga o quarto perceito; 

para tal não tive geito; 

nunca venerei ninguém: 

Se nisto fiz mal, ou bem, 

ca fica mesmo comigo: 

Com este costume antiguo; 

He que meu Pay me creou, 

e eu a meus filhos dou, 

de parecer, o que digo. 

 

 
No quinto tenho pecado 

quantas vezes vos direi; 

forão dez mil que matei, 

neste governo passado. 

Invenenei hum Prellado, 
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prendi outro inocente, 

alem do numero da gente, 

Que fiz hir exterminada, 

sem alguma ser culpada, 

e eu só fui insolente. 

 

No sexto nada de novo, 

Pois já não sou para graças, 

e se de mim contas praças, 

isso são vozes do povo. 

Dos vicios he o que não louvo, 

em homens avelhantados: 

se algum dia fiz peccador. 

Dessa especie que dizemos 

no que lá vai não falemos, 

Já me forão perdoados. 

 

O settimo he não furtar, 

por concluirmos Rezoins, 

tenho furtado milhoens, 

que eu não sei numerar. 

Forão para edificar, 

esses palacios tão grandes; 

oh! meu Padre não me mandes, 

Restituir por inteiro, 

pois não me chega o dinheiro, 

que puz nos bancos de Flandes. 

 

Os testemunhos são tantos, 

que eu tenho Levantado, 

que nem me tem capado, 

do Altar os mesmos Santos. 
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Eu não posso dizer quantos 

falcamente Levantava: 

mas só direi que mandava 

Prender mil inconfidentes, 

pellas culpas aparentes, 

que eu mesmo lhe impultava. 

 

 
O nono he não desejar, 

A mulher do outro marido, 

no sexto foi incluído, 

neste não ha que tratar: 

Eu não costumo peccar, 

em os tais dous Mandamentos, 

nem si quer por pensamentos. 

Desejei consorte alhêa, 

por me parecer couza fea, 

a máxima destes intentos. 

 

Contra mim pede justiça, 

este Preceito, a saber, 

tão grande foi o meu poder, 

tão grande a minha cobiça: 

Para o bem tive preguiça, 

para o mal tive bom geito: 

nunca vivi satisfeito, 

Com os bens, que pessuhia; 

porque tudo quanto via... 

Cobiçava com efeito410. 
 

 

 

 

410 ANÔNIMO. Confissão, que faz o Marquez pelos dez Mandamentos In: GAMA, José B, et alli. Textos, 

predominantemente satíricos e jocosos, contra o Marquês de Pombal e a sua política [1777-1800?], p. 64- 

8. 
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Além do possível comportamento de Carvalho, seus opositores se apropriaram de sua 

política religiosa para acusá-lo de irreligiosidade, pois, suas ações teriam subvertido os valores, 

desrespeitado ao papa, aos dogmas e leis eclesiásticas, desprezado e violado os sacramentos, 

assim como usurpado os bens testamentários dos eclesiásticos. Acrescentemos ainda, sua ação 

durante a reconstrução de Lisboa, onde foram derrubadas algumas igrejas que estavam localizadas 

fora do plano estabelecido por ele411. 

A acusação de Pombal ser contra a Igreja era equivocada, sua ação não fora direcionada 

contra a instituição, mas conforme o entendimento de Estado que ganhava corpo no período, ele 

pretendera pôr limites a seus privilégios e poder, em especial a determinados grupos que punham 

em risco a implementação de seu projeto político412. 

Além de que, como visto anteriormente, a Igreja não era uma instituição homogênea, 

tendo alguns de seus setores apoiado as medidas empreendidas por Carvalho, inclusive 

participando ativamente da construção de suas reformas. Ao longo de seu ministério e do reinado 

de D. José I, ambos poderes continuaram a se interseccionar413. A monarquia, por meio do sistema 

de padroado, continuava nomeando os prelados, gerindo os rendimentos eclesiásticos, pedindo a 

criação de freguesias coladas, entre outros privilégios que este lhe conferia. Enquanto alguns 

setores da administração do Estado continuaram sob controle de sacerdotes, como a educação. 

Todavia, na busca de se ver livre de tais acusações Carvalho sempre buscou demonstrar 

publicamente que era católico, e tinha muitos eclesiásticos em seus círculos de amizade. Em carta 

a D. Maria I, onde se defendia das denúncias, reforçara este aspecto: 

« Em quasi todas as horas do dia e muitas da noite, se achavam em minha 

casa alguns religiosos, com os quaes me entretinha nos intervallos das 

minhas fadigas ministeriaes, parecendome que a sua conversação era a 

mais innocente, a mais instructiva, e a menos arriscada. Poucos dias da 

semana me assentava á mesa para jantar, sem ter por commensaes, e 

receber nella com grande prazer alguns religiosos graves»414. 

 
 

A relação com sacerdotes aparentemente parece ser harmônica até mesmo com os 

jesuítas, pelo menos até sua ascensão a secretário de estado, a qual contara com o apoio de 

clérigos415. Os conflitos com alguns eclesiásticos ganharam contornos drásticos quando estes 

tornaram-se obstáculos as medidas implementadas pelo mesmo. 

 

411 SANTOS, Joaquim J. C. Literatura e política... op. cit., p. 142-6. 
412 SOUZA, Evergton S. Igreja e Estado... op. cit., p. 278. 
413 Idem, p. 278. 
414 AZEVEDO, João L. O marquês de Pombal e sua época... op. cit., p. 437-8. 
415 Ver discussão sobre ascensão de Pombal a secretaria de estado em AZEVEDO, João L. O marquês de 

Pombal e sua época... op. cit., p. 110-6. 
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O melhor exemplo para este caso foram os embates com a Companhia de Jesus, que após 

virulenta campanha contra a mesma, ele conseguiu em 3 de setembro de 1759 a expulsão dos 

inacianos do território português. Para tal utilizou-se de um conjunto de textos, entre os quais 

escritos normativos e reguladores, declarações, tratados e explicações, que além de registrar os 

fatos e difundir a versão oficial da monarquia, se justificavam e legitimavam um aos outros416. 

Mas, quais as justificativas para tal decisão régia? Quando D. José I homologara a lei de 

extinção da ordem, apresentara como primeiro argumento o fato de que a mesma pretendia usurpar 

“todo o Estado do Brasil; com hum tão violento progresso, que, não sendo prompta, e eficazmente 

atalhado, se faria dentro no espaço de menos de dez annos inaccessivel, e insuperavel a todas as 

forças da Europa unidas”417. 

A alegação do rei fora fortemente influenciada pela obra Relação Abbreviada da 

Republica, que os religiosos jesuitas das Provincias de Portugal e Hespanha, estabelecerão nos 

Dominios Ultramarinos das duas Monarchias, e da Guerra, que nelles tem movido, e sustentado 

contra os Exercitos Hespanhoes, e Portuguezes. Esta alegação tinha por conteúdo um conjunto 

de relatos com acusações contra os inacianos no Grão-Pará e Maranhão, assim como nas missões 

que administravam nas fronteiras do sul da América portuguesa418. 

Neste sentido a ordem representava uma ameaça à monarquia, por desrespeitar o Tratado 

de Madri419, e incentivar os indígenas a pegar em armas contra as tropas régias nas chamadas 

guerras guaraníticas (1754 - 1756)420. A ação jesuítica também era um empecilho às reformas 

pombalinas na América, como a de demarcações de fronteiras, de exploração e integração do 

comércio local com o metropolitano, e a de assimilação dos indígenas à sociedade colonial por 

meio do estímulo aos casamentos com os portugueses421. 

O segundo argumento fora de que a Congregação descumprira as determinações da bula 

papal, expedida em 20 de dezembro de 1741, pelo pontífice Benedito XIV, que proibira a 

 

 

416 VOGEL, Christine. Guerra aos jesuítas: a propaganda antijesuítica do marquês de Pombal em Portugal 

e na Europa. Lisboa: Temas e Debates – Círculo de Leitores, 2017, p. 141. 
417 Lei exterminando, expelindo e proscrevendo os jesuítas, e proibindo a comunicação com os mesmos, 

dada em 3 de setembro de 1759. Lisboa: impressa na Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, 1759. 
418 Relação Abbreviada da Republica, que os religiosos jesuitas das Provincias de Portugal e Hespanha, 

estabelecerão nos Dominios Ultramarinos das duas Monarchias, e da Guerra, que nelles tem movido, e 

sustentado contra os Exercitos Hespanhoes, e Portuguezes. Lisboa: [S. n.], 1757? 
419 O tratado fora celebrado em 13 de janeiro de 1750, e reconhecia o controle português sobre os territórios 

do Grão-Pará, Maranhão, Mato Grosso, e os Sete Povos das Missões, enquanto a Colônia do Sacramento 

ficara sobre posse espanhol. 
420 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo... op. cit., p. 73. 
421 Idem, p. 72; ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos: o cotidiano da administração dos bens divinos. 

São Paulo: EDUSP, 2009, p. 33. 
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escravização dos indígenas422, assim como a relaxação moral que dominava a Companhia. Para 

o rei a mesma se encontrava contagiada com a “corrupção com que os tinha contaminado a  

hydropica sede dos governos profanos, das aquisições de terras, e estados, e dos interesses 

mercantîs”423. O envolvimento dos inacianos em atividades comerciais, e seus privilégios, fugiam 

aos objetivos de sua fundação, a conversão de gentios e a propagação do catolicismo424. Aqui 

também se criticava o monopólio educacional e das missões, para as quais dizia o rei ter adotado 

medidas, “apartando-os da ingerencia nos negocios temporaes; como erão; a administração 

secular das Aldeas; e o domínio das Pessoas, e Bens, e Comercio dos Indios daquele 

continente”425. 

A quarta alegação real fora a de terem os religiosos orquestrado o atentado contra sua 

vida em 1758, em parceria com os Tavóras, além de incitar alguns motins. Logo que se deu a 

expulsão da ordem, fora determinado o confisco de seus bens, e nomeados outros indivíduos para 

administrar suas atividades econômicas. Também fora feito inventário de suas propriedades, e 

repassado para outras ordens religiosas e clérigos do hábito de São Pedro, suas igrejas e outros 

pertences426. 

Este não seria o último golpe sofrido pela Companhia. As pressões dos reinos de Portugal, 

Espanha, França e Nápoles em prol da supressão da mesma acabaram sendo atendidas com a 

promulgação, em 1773, da bula Dominus ac Redemptor, do Papa Clemente XIV427. Mesmo com 

a expulsão da ordem religiosa do território português e sua supressão pelo pontífice, os discursos 

antijesuíticos perduraram. D. Tomás tanto na Igreja de Nossa Senhora da Madre de Deus no 

Recife, quanto em suas cartas pastorais, reforçava a imagem negativa da dita, por meio de um 

discurso já conhecido pelos seus contemporâneos, em que retratava a relaxação moral dos 

inacianos, sua ambição, seus privilégios, seus monopólios, e principalmente, criticando as práticas 

probabilistas cuja base era a escolástica de caráter peripatética428. 

Outra ação pombalina relativa à Igreja foram as alterações implementadas no Tribunal 

do Santo Ofício, que perdera seu status de independente, passando a ser uma instituição régia. 

Com a alteração na composição desta instituição, pondo pessoas de sua confiança, Pombal 

 

 

 

 

 

 

422 ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos... op. cit., p. 36. 
423 Lei exterminando, expelindo e proscrevendo os jesuítas... op. cit., p. 2 
424 ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos... op. cit., p. 40. 
425 Lei exterminando, expelindo e proscrevendo os jesuítas... op. cit., p. 1. 
426 ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos... op. cit., p. 64. 
427 Idem, p. 71. 
428 LUZ, Ellen C.M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 15. 
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modificou certos aspectos do seu modo de operacionalização, para que pudesse reabilitá-la, e 

utilizá-la conforme seus interesses políticos429. 

O órgão perdera a atribuição de censurar livros, que passara a ser em 1768, de 

responsabilidade da Real Mesa Censória. Mudança que pretendia pôr sob controle do estado os 

livros que circulavam no império, ou melhor, as ideias que eram introduzidas na monarquia, e que 

por muitos anos ficara sob direção dos eclesiásticos, o que para Carvalho atendia mais os 

interesses da Igreja que do Estado. 

Com o auxílio de alguns sacerdotes que vinham de setores reformistas da Igreja e juristas, 

entre os quais, Fr. Manuel do Cenáculo, o padre Inácio de São Caetano, Antônio Pereira de 

Figueiredo, Francisco de Lemos e João Pereira Ramos de Azevedo Coutinho, o estabelecimento 

passara a liberar para proprietários e livreiros obras que foram banidas pela Inquisição430. Fora 

nestas circunstâncias que D. Tomás adquirira textos de autores como Grotius, Pufendorf e 

Thomasio431. 

Se estas medidas já causavam críticas entre os membros da Igreja, a situação ganhara mais 

intensidade com as reformas na legislação que tinham impacto sobre a instituição religiosa, que 

lhe renderam a acusação de querer usurpar o patrimônio dos eclesiásticos. Afinal, este conjunto 

de normas abria espaço para mais controle do Estado sobre os bens eclesiásticos e retirava alguns 

privilégios conquistados ao longo dos anos pelos sacerdotes. Como a “Lei dos testamentos” de 25 

de junho de 1766, que pretendia assegurar maior proteção à sucessão legitima. A de 4 de julho de 

1768, denominada das “Consolidações”, suspendia a amortização eclesiástica. E a “Lei da Boa 

Razão”, que para além de excluir o “critério do pecado” dos Tribunais régios, também revogava 

o emprego do direito canônico enquanto matriz auxiliar do direito reinol432. 

 

 

 

 

429 Sobre as alterações na Inquisição ver, MARCOCCI, Giuseppe; PAIVA, José P. História da Inquisição 

portuguesa (1536 – 1821). Lisboa: A Esfera dos Livros, 2013. 
430 Idem, p. 100-1. 
431 Carta do desembargador e ouvidor-geral da capitania de Pernambuco, Antônio José Pereira Barroso de 

Miranda Leite, à rainha [D. Maria I], enviando o inventário dos bens do Bispo de Pernambuco, [D. Tomás 

da Encarnação Costa e Lima]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 151, D. 10961; o inventário dos livros de D. 

Tomás no manuscrito possui dados incompletos, tendo casos em que só se faz menção ao autor, ou a obra 

com o número de volumes. Assim, para dados completos dos livros que compunham a biblioteca do dito 

prelado ver, VERRI, Gilda M. W. Tinta sobre papel: livros e leitura na Capitania de Pernambuco entre 1759 

e 1808. Tese (doutorado em História) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2005, p. 103-15. 
432 Cf. ABREU, Laurinda. As relações entre Estado e Igreja em Portugal na segunda metade do século 
XVIII: os impactos da legislação pombalina sobre as estruturas eclesiásticas. In: FARIA, Ana L.; BRAGA, 

Isabel D. (Coord.). Problematizar a história: estudos de história moderna em homenagem a Maria do 

Rosário Themudo Barata. – Lisboa: Caleidoscópio, 2007, p. 658-61; ver também, RODRIGUES, Claudia. 

Intervindo sobre a morte para melhor regular a vida: significados da legislação testamentária no governo 

pombalino. In: FALCON, Francisco J. C.; RODRIGUES, Claudia (Orgs.). A “Época pombalina” no mundo 

luso-brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 
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Pombal fora acusado de desrespeitar o papado, para efetivar um cisma entre a Igreja 

portuguesa e a Santa Sé, e assim, implementar o protestantismo e se tornar líder supremo da Igreja 

cismática. Queixa que surgira a partir de ações como, o corte de relações com a Santa Sé em 1760, 

em meio a uma disputa sobre a dispensa papal para o casamento da princesa do Brasil e herdeira 

do trono, D. Maria, com seu tio, irmão do rei, D. Pedro. Diante da morosidade da Cúria Romana 

quanto ao despacho, o que fora considerado um insulto ao monarca, aos 15 de junho de 1760, o 

núncio apostólico foi expulso de Portugal. Ação que fora retaliada 17 dias depois. Na ocasião, o 

representante português fora expulso de Roma, assim como todos os portugueses ali residentes,  

entre os quais o primogênito de Pombal. Acontecimentos que estremeceram ainda mais as 

relações portuguesas com o papado, que já fora abalada pela expulsão dos jesuítas daquele reino 

um ano antes433. 

Apesar de Carvalho estar sempre bem-informado quanto ao que ocorria na Igreja 

cismática de Utrecht434, através de correspondências entre o jansenista, Gabriel Duparc de 

Bellegarde, Antônio Pereira de Figueiredo, Manuel do Cenáculo e pela familia Van Zeller, natural 

dos Países Baixos, não era seu objetivo constituir uma igreja local desvinculada de Roma, embora 

algumas de suas medidas tenham sido inspiradas neste fato. Pombal defendia que a Igreja 

portuguesa tivesse menos ingerências papais, maior autonomia, com número limitado do clero, o 

que poderia ser alcançado com a ampliação do poder episcopal435. 

Ressalte-se que o enfraquecimento do poder papal não era apenas uma consequência de 

políticas religiosas estatais que se difundiram na Europa ao longo do século XVIII, com o intuito 

de controlar suas respectivas Igrejas. Desde o Tratado de Vestefália (1648), que o Estado 

pontifício vinha perdendo força no cenário internacional enquanto árbitro dos Estados católicos. 

Junta-se a isto, o fato de que as potências não católicas estavam cada vez mais a ganhar destaque 

no cenário global, além das mudanças que se davam nas normas diplomáticas. A situação da Igreja 

agravava-se ainda mais com a disseminação das ideais iluministas francesas, extremamente críticas 

a Cúria Romana, e que chegara a diferentes partes europeias ganhando novos contornos436. 

Todavia, para solucionar possíveis problemas decorrentes do corte de relação com a Santa 

Sé, Carvalho recorreu a um conjunto de eclesiásticos e juristas, destacadamente o padre Antônio 

Pereira de Figueiredo, Manuel do Cenáculo Vila Boas, Francisco de Lemos de Faria Pereira 

 

 
 

433 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo... op. cit., p. 99 
434 No século XVIII, a Igreja de Utrech cortou suas ligações com o Vaticano, em parte pelo combate as 

ideias jansenistas que circundavam naquela localidade, tendo entre um de seus episódios marcantes a 
suspensão do vicário apostólico Pierre Codde, tido por defensor dos jansenistas. LUZ, Ellen C.M. Dom 

Tomás da Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 17. 
435 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo... op. cit., p. 102. 
436 MONTEIRO, Nuno G. D. José: na sombra de Pombal... op. cit., p. 249-50. 
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Coutinho e o desembargador João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho. Indivíduos que se 

destacaram por teorizar sob a ótica jurídica e teológica os anseios da administração régia437. 

Deste núcleo saíram textos como, o Tratado sobre o poder dos Bispos, publicado em 

1766, cuja autoria era de João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho. Em 1770 fora publicado o 

texto do jurista, Antônio Ribeiro Santos, De sacerdotio et império. Antônio Pereira de Figueiredo 

contribuíra com sua Doctrinam Veteris Ecclesiae em 1765. Por sua vez, José Seabra da Silva em 

1768, publicara os dois volumes de sua Dedução Cronológica e Analítica. Esse conjunto de obras 

de caráter regalista tinham por objetivo fundamentar o poder régio enquanto advento divino438. 

D. Tomás também escrevera neste período em defesa da política religiosa que estava em 

curso, em seu Vetus Canonum Codex Lusitanae Ecclesiae, publicado em 1764, defendia que a 

confirmação dos prelados não era reservada por direito divino aos papas, seu argumento tinha por 

base o cânone quarto do Primeiro Concílio Geral de Nicéia de 325, e o décimo nono do Concílio 

de Antióquia de 341439. O primeiro determinava que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enquanto o segundo: 

Um bispo deve ser escolhido por todos os bispos da província ou, no 

mínimo, por três, apresentando os restantes seu assentimento por carta; 

mas a escolha deve ser confirmada pelo metropolita. É mais adequado 

que um bispo seja instalado por todos aqueles em sua província. Mas se 

tal coisa é difícil ou por urgência das circunstâ ncias, ou por causa da distâ 

ncia a ser viajada, pelo menos três devem se encontrar em algum lugar e 

por seus votos combinados com aqueles que faltaram e se juntando à 

eleição por carta eles devem levar adiante a ordenação. Mas que a 

ratificação dos procedimentos seja confiada a cada metropolita440. 

 

Que todo bispo seja ordenado por um concílio em presença do 

Metropolita da região. Ainda em sua presença, é melhor que esteja 

também com ele todos os coministros da região, corretamente 

convocados por meio de uma epístola do Metropolita. É preferível que se 

reúnam todos, mas se isto resulta difícil, ao menos a maioria destes devem 

estar presente ou devem manifestar seu acordo por carta. Deste modo que 

se realize a ordenação, ou seja em presença, ou seja com o acordo do 

maior número de bispos. Caso se atuar de maneira contrária a esta 

disposição, que a ordenação não tenha efeito algum. Porém se dita 

ordenação se realiza segundo o câ non correspondente e alguns objetam 

com o mero desejo de discutir, que fique a decisão da maioria441. 

 

 
 

437 MONTEIRO, Nuno G. D. José: na sombra de Pombal... op. cit., p. 251-2. 
438 Idem, p. 252. 
439 Cf. LIMA, Tomás E. C. Vetus Canonum Codex Lusitanae Ecclesiae: notis illustratus. Coimbra: 

Typographia da Academia Litúrgica, 1764, p. 78. 
440 Apud LUZ, Ellen C.M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 113. 
441 Idem, idem. 
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Ao tempo em que o prelado legitimava esta prática, também condenava a postura papal 

de arrogar-lhe tal direito, como se este fosse de origem divina, postura evidentemente 

episcopalista. No Vetus Canonum Codex Lusitanae Ecclesiae, sua escrita fora de cunho 

utilitarista, visando estabelecer com base na tradição cristã, princípios que legitimavam as 

interferências régias nas questões da Igreja perante a ruptura com a Santa Sé. 

Em 13 de setembro de 1774, quando já na função de bispo de Olinda, D. Tomás lançava 

sua primeira carta pastoral ao povo da diocese. Nela deixara explicitar seu apoio e legitimara a 

política regalista que se implantava em Portugal. Escrevera o mesmo, 

 

 
Se os Padres dos primeiros seculos por tradição constante, 

recebida do Apostolo, recommendavão aos primeiros Fieis 

Orações públicas pelos seus Principes, ainda que Ethnicos, e 

clamavão que não resistissem às suas ordens, porque era o mesmo 

que resistir, e desobedecer às determinações de Deos, que os tinha 

destinado para o governo dos Póvos; quanto mais Nós por hum 

Monarca Pio, e Fidelissimo à Igreja, por o nosso Soberano, e 

Senhor, que attende com tanto zelo para estas Conquistas do seu 

Real Padroado, e Dominio? Elle, como Grande Mestre da Ordem 

de Christo, he nosso Pastor, e Prelado: a Elle pelos Sumos 

Pontifices Eugenio IV., Nicoláo V., Callisto III., e outros, foi 

dado o poder espiritual nas terras, que os Senhores Reys seus 

Predecessores conquistarão. Nós somos seus Vigarios, e 

Coadjutores, chamados para cultivar esta vinha, que foi entregue, 

e dada ao seu grande Magisterio. Que afflicção não será a nossa, 

se entre vós houver aquelle espirito de orgulho, de soberba, 

ambição, e escâ ndalo, que divída, e lacére hum rebanho, que deve 

ser hum só em sua cabeça Temporal, e Espiritual?442 

 
 

O posicionamento adotado por D. Tomás nesta carta pastoral, em especial nesta 

passagem, causara grande surpresa em seu tempo entre os leitores do império e estrangeiros,  

sobretudo pelas obras que recomendava, a forma com que se apresentava diante do rei e os títulos 

atribuídos a este de “Pastor” e “Prelado”. Fala que causara certa controvérsia, pois, muitos 

subentendiam que o prelado estava atribuindo ao rei as atribuições do papa. O que não era a 

intenção do bispo, mas sim, reafirmar o posto do monarca enquanto chefe da Igreja lusitana com 

base nos privilégios, direitos e deveres que lhes foram dados pelos pontífices. 

As palavras de D. Tomás já haviam chamado a atenção dos censores da Real Mesa 

Censória, ficando a cargo de Fr. Manuel do Cenáculo a tarefa de pôr uma nota explicativa, na 

qual se evidenciara que a jurisdição espiritual dos monarcas portugueses fora adquirida por meio 

 

 
 

442 Cf, LIMA, Tomás E. C. Carta pastoral na qual, D. Tomás da Encarnação Costa e Lima, cônego regrante 

de Santo Agostinho [...] Bispo de Pernambuco reprova a negociação no eclesiástico, dá conta da origem 

das vigilias e proíbe Festejos e novenas noturnas. / PT-TT-RMC-B-E-001-6603, p. 3. 



P á g i n a | 120 
 

 

de várias bulas pontifícias, trazendo como exemplo, a bula Inter Caetera, promulgada em 2 de 

março de 1455 por Calixto III443. 

Em Portugal, Pombal ordenara que a pastoral fosse publicada, o que implica dizer que ele 

estava de total acordo com o que escrevera o bispo444. O texto fora citado em 1780, em um 

memorial redigido em São Paulo, por um jurista defensor das práticas regalistas445. No periódico 

jansenista francês Nouvelles ecclésiastiques saíra ao 9 de junho de 1785, uma resenha sobre o 

escrito instrutivo do prelado de Olinda, que chamara a atenção do redator por seu rigorismo moral. 

O resenhista que aparenta desconhecimento quanto ao sistema de padroado, ainda fizera crítica 

ao bispo por colocar-se enquanto vigário e coadjutor do monarca português446. 

Para D. Tomás as intervenções régias na Igreja - por meio das medidas implementadas 

por seu ministro – eram legítimas, pois, era seu dever protegê-la, e corrigir a todos que tramassem 

contra a mesma. Assim, instruíra aos religiosos e fiéis do bispado de Olinda, 

Com o Apostolo tambem vos rogamos, que sejão frequentes as vossas 

Orações diante do Senhor, pela saúde, e vida do nosso Rey, e Monarca 

Fidelissimo, e por toda a Casa Real, em cujo Império a Fé se conserva, e 

dilata, o culto do Senhor se aumenta, e prospéra, e toda a Igreja florece, 

e estende os seus ramos, unida em sua Cabeça visível o Santissimo Padre 

Clemente XIV. Deos tem posto o nosso Rey sobre as nossas cabeças, e 

lhe conferio o seu poder para a nossa utilidade, para gozarmos de huma 

vida pacífica, e tranquila. Elle he Ministro de Deos, e não sem causa 

empunha a espada para castigar os delictos, e fazer observar a justiça; 

para impedir as oppressões, e violencias; para soccorrer ao pobre, ao 

órfão, e á viúva; para defender a Igreja, e fazer observar a Religião, e os 

seus direitos447. 

No mais, D. Tomás ao reforçar seu estado de vassalo real e reconhecer a proteção 

espiritual da Igreja pelo monarca, estabelecia limites à jurisdição pontifícia sobre a Igreja lusitana, 

cujo reflexo seria o reforço de sua autoridade sobre aquela diocese de Olinda. O posicionamento 

do bispo e algumas de suas ações de cunho regalista, episcopalista e jansenista lhe acarretariam 

alguns conflitos em território pernambucano, como se verá nas próximas páginas. 

 
 

 

 

443 SOUZA, Evergton S. Jansenismo e reforma da igreja... op. cit., p. 8; LUZ, Ellen C.M. Dom Tomás da 

Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 17. 
444 LUZ, Ellen C.M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 13. 
445 SOUZA, Evergton S. Igreja e Estado... op. cit., p. 298-9. 
446 SOUZA, Evergton S. Jansenismo e reforma da igreja... Op. cit., p. 7-8; LUZ, Ellen C.M. Dom Tomás 

da Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 20. 
447 LIMA, Tomás E. C. Carta pastoral na qual, D. Tomás da Encarnação Costa e Lima, cônego regrante de 

Santo Agostinho [...] Bispo de Pernambuco reprova a negociação no eclesiástico, dá conta da origem das 

vigilias e proíbe Festejos e novenas noturnas. / PT-TT-RMC-B-E-001-6603, p. 3. 
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4 

 

Quer o bispo “poder no seu bispado o mesmo, q’ [que] o Pontifice na 

sua Igreja” 

 

 
D. Fr. Tomás da Encarnação buscou em sua administração à frente do bispado de 

Olinda implementar suas concepções teológicas e eclesiológicas. Mas, estas causaram 

espanto entre alguns sacerdotes, gerando conflito e questionamentos acerca de sua 

autoridade enquanto prelado. Um caso marcante fora o do então vigário colado da 

freguesia de São Pedro Gonçalves da vila do Recife e membro da ordem militar de São 

Bento de Avis, João da Cunha Meneses. 

Embora esta contenda tenha sido analisada em duas ocasiões por Ellen Luz, a 

revisitamos trazendo a público outros elementos pouco abordados, visto que o foco dos 

estudos era evidenciar por meio deste desentendimento o carácter regalista do bispo448. 

Aqui buscamos demonstrar que o prelado se aproveitara das relações frágeis entre a Coroa 

portuguesa e a Santa Sé, decorrente da política religiosa de Pombal, para ampliar seu 

poder sobre aquela diocese. 

Assim, iniciamos as várias faces deste conflito, partindo de suas origens até o 

momento em que o bispo se torna um dos protagonistas. 

 

 
O governador “não quer [me] reconhecer por Parrocho desta Igreja” 

 

Aos 24 de abril de 1777 o vigário colado da paróquia de São Pedro Gonçalves da 

vila do Recife, João da Cunha Meneses entrou com uma representação junto à Mesa de 

Consciência e Ordens contra o governador e capitão-general da capitania de Pernambuco, 

José César de Meneses. Alegava o clérigo que o dito administrador régio havia proibido 

os soldados pobres de pagar a taxa da conhecença, o que desrespeitava a Constituição em 

uso na diocese. Assim como não cumprir com o preceito quaresmal no ano anterior e no 

 
 

448 LUZ, Ellen C. M. O episcopado Pombalino: o caso de D. Tomás da Encarnação Costa e Lima. In: Anais 

do V Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna, Coimbra, 2017; . Dom 

Tomás da Encarnação Costa e Lima: perfil de um prelado pombalino (1723-1774). Dissertação (mestrado 

em História), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019. 
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que estava em curso. Para ele, tais atos se tratava de desprezo que aquele tinha para 

consigo, pois, o José César “não queria [o] Reconhecer por Seu Legítimo Pastor”449. 

Avaliemos estes três pontos levantados pelo vigário. 

 
Primeiramente, as acusações do clérigo maculavam a imagem do governador 

enquanto um “homem religioso” e maior autoridade régia na Capitania, cujo 

comportamento deveria ser exemplar. Pois, a conhecença, valor cobrado anualmente no 

período quaresmal relativo à confissão anual e a eucaristia450, era uma obrigação dos fiéis 

conforme o título XXV, §425 das Constituições do Arcebispado da Bahia, que prescrevia: 

Conforme os Sagrados Canones não só se devem às Igrejas, e 

Ministros dellas os dízimos prediaes, e mixtos, como fica dito, 

mas outros que se chamão pessoaes, que são a decima parte de 
todo o ganho, e lucro licitamente adquirido por via de qualquer 

officio, artificio, trato, mercancia, soldada, jornaes de qualquer 

serviço, tirados os gastos, e despezas. E porque o costume tem 
alterado esta obrigação, de maneira, que em algumas partes se 

paga somente uma conhecença de certa quantia em dinheiro 

segundo o trato de cada um, e assim se usa neste nosso 
Arcebispado, sobre que tem havido vários pleitos, e sentenças em 

juizo contraditorio: ordenamos, e mandamos se guarde o costume 

de muitos annos introduzido neste nosso Arcebispado, e que em 

observancia delle pague cada cabeça de casal quatro vintens, e 
cada pessoa solteira sendo de Communhão dous vintens, e sendo 

somente de Confissão um vintem de conhecença, a que 

vulgarmente se chama Alleluia, por se costumar pagar pela 
Paschoa da Ressureição, e se pagará no tempo da desobrigação à 

Igreja Parochial, onde cada um receber os Ecclesiasticos 

Sacramentos, e for ouvir os Officios Divinos, por ser morador na 
Mesma Parochia, ainda que o ganho seja fóra della451. 

O texto normativo para além de descrever as origens do pagamento das 

conhecenças, reafirmava e legitimava a cobrança de tal taxa, inclusive estabelecendo as 

quantias a serem cobradas. No entanto, tais valores nem sempre foram cumpridos, 

variando conforme as condições econômicas de cada bispado, comarca e até mesmo 

freguesia, como ocorria na diocese de São Paulo452. Ali, o vigário encomendado da 

 

449 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens a rainha [D. Maria I], sobre a representação que fez o vigário 

colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, frei João da Cunha Meneses, e as informações 

que a respeito dele deram o Bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], e o governador 

da dita capitania, [José César de Meneses]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9899. 
450 OLIVEIRA, Oscar (Dom). Os dízimos eclesiásticos do Brasil nos períodos da colônia e do império. Belo 

Horizonte: Universidade de Minas Gerais, 1964, p. 165. 
451 Constituições primeiras do arcebispado da Bahia feitas e ordenadas pelo illustrissimo, e reverendíssimo 

senhor D. Sebastião Monteiro da Vide. São Paulo: Typographia 2 de dezembro, 1853, p. 168-9. 
452 SILVA, Caroline C. S. Os discursos de “decadência das Minas” e da “cobiça dos Eclesiásticos” e a  

fiscalidade religiosa (1711-1789). Revista Angelus Novus, ano VIII, n. 13, p. 115-133, 2017, p. 119; LIMA, 
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paróquia de Santo Antônio da Piedade da Campanha do Rio Verde, Bernardo da Silva 

Lobo, falava ao bispo de Mariana, Frei Domingos da Encarnação Pontevel, que na vila 

da Lage se cobrava $640 réis por cada pessoa453. Relato que contrapõe o valor instituído 

pelos prelados daquele bispado de $300 réis, e fora confirmado por D. Maria I, quando 

contestado pelos fiéis454. 

Por sua vez, o padre João Antunes Noronha em sua obra, Demonstração 

Apologética a favor das Conhecenças dos Párocos em Minas, reportava que tanto na 

Bahia, quanto na diocese de Olinda se cumpria o previsto nas Constituições, isto é, por 

“cabeça de casal” cobravam-se $080 réis (quatro vinténs), por pessoa de comunhão $040 

réis (dois vinténs) e por pessoa só de confissão $020 réis (um vintém), porém no caso do 

bispado do Rio de Janeiro não se fazia tal distinção e todos pagavam quatro vinténs. Já 

em Minas todos reembolsavam meia pataca de ouro, o que convertido equivalia a $300 

réis455. 

Essa taxa, que como bem observou Lana Lima, tornou-se uma forma de 

concentração de renda nas mãos dos clérigos, em especial na daqueles cujas paróquias 

não observavam a determinação das Constituições do Arcebispado da Bahia456, fora fator 

para criar e/ou amplificar os conflitos e tensões entre eclesiásticos e fregueses. Sendo 

constantemente contestada tanto sua aplicação, quanto legitimidade457. Para não realizar 

o pagamento os fiéis apresentavam algumas justificativas, entre as quais, a decadência 

econômica em que se encontravam, que se agravava com a cobrança de tantos outros 

impostos estatais e eclesiásticos. Também a postura dos clérigos, em muitas ocasiões, 

considerados cobiçosos e a cobrança de valores maiores do que o que estabelecia as 

Constituições do Arcebispado da Bahia458. 

 

 

 

 
 

Lana L. G. O padroado e a sustentação do clero no Brasil colonial. Saeculum – Revista de História, v. 30, 

p. 47-62, João Pessoa, jan./jun. 2014, p. 56. 
453 Apud SILVA, Caroline C. S. Os discursos de “decadência das Minas” e da “cobiça dos Eclesiásticos” e 

a fiscalidade religiosa (1711 - 1789). op. cit., p. 119. 
454 LIMA, Lana L. G. O padroado e a sustentação do clero... op. cit., p. 60. 
455 Apud SILVA, Caroline C. S. Os discursos de “decadência das Minas” e da “cobiça dos Eclesiásticos” e 

a fiscalidade religiosa (1711 - 1789). op. cit., p. 119. 
456 LIMA, Lana L. G. O padroado e a sustentação do clero... op. cit., p. 61. 
457 SILVA, Caroline C. S. Os discursos de “decadência das Minas” e da “cobiça dos Eclesiásticos” e a 

fiscalidade religiosa... op. cit., p. 121. 
458 Idem, p. 122-23. 
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No mais, compreendido o impasse das conhecenças na colônia, passemos ao 

segundo ponto apresentado pelo padre João da Cunha Meneses, o não cumprimento do 

preceito quaresmal. Assim como o dever de pagar a conhecença, era obrigação de todos 

os fiéis durante este período recorrer ao seu pároco para receber os sacramentos da 

confissão e comunhão. Além da importância deste ato para a manutenção destes 

sacramentos, este momento era primordial para os párocos, que teriam atualizadas as 

informações sobre os seus fregueses, sabendo o número dos que estavam aptos a 

confissão, comunhão e a crisma, por exemplo. Tais dados além de proporcionar maior 

controle sobre os fregueses, também seriam úteis ao Estado459, principalmente para o 

desenvolvimento de mapas populacionais, planejamento para cobrança de impostos e 

recrutamento militar. Daí se compreende o porquê o vigário se queixar do governador, 

afinal, todos deveriam colaborar, sobretudo aquele que estava no topo da hierarquia entre 

os oficiais régios naquela capitania. 

No tocante ao não reconhecimento de sua autoridade é válido observar que se 

tratava de um discurso recorrente nas queixas entre eclesiásticos e oficiais do aparelho 

administrativo régio. Assim como o de alteração da ordem e o não cumprimento de seus 

respectivos deveres. Todavia, as tenções entre agentes da Igreja e do Estado podem ser 

agrupadas em duas modalidades, as divergências de cunho pessoal e jurisdicional460. No 

primeiro caso, egos inflados, personalidades fortes e interesses particulares são as 

principais causas de tensões. No segundo, a usurpação de jurisdição, em boa parte causada 

pela estratégia da Coroa portuguesa, que ao incentivar a sobreposição de jurisdição entre 

os diversos âmbitos de poder, estimulava que uma vigiasse a outra461. 

Apresentado estes três aspectos, passemos aos desdobramentos consequentes da 

dita denúncia feita pelo vigário. 

 

 
O governador se defende 

 

 

 

 

 

459 Idem, p. 118. 
460 AMARAL, Camila T. “As duas espadas do poder”: as relações de tensão e conflito entre o poder secular 

e o poder eclesiástico na Bahia (1640 - 1750). Dissertação (mestrado em História social), Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2012, p. 44. 
461 Idem, p. 43-4. 
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Diante da queixa, a Mesa de Consciência e Ordens mandou aviso para que D. 

Tomás ouvisse por escrito o governador. Em obediência às ordens régias, José César de 

Meneses em 11 de setembro de 1777, explicou ao bispo a proposta que fez ao vigário, 

que fora negada, e se defendeu quanto à acusação de não cumprir com o preceito 

quaresmal. 

Respondeu que diante da cobrança feita por João da Cunha Meneses ao 

comandante do Regimento de Olinda do pagamento de $080 réis, que cada soldado 

deveria pagar de conhecença, lhe propôs que os solteiros pagassem apenas $040 réis, 

tendo em vista o quadro de pobreza em que se achavam e terem por vencimento tal 

quantia. Enquanto os casados “pagassem como cabeça de casal”, ou seja, o valor 

integral462. Para que o clérigo não tivesse prejuízos, também se comprometeu a restituir 

na quaresma seguinte a diferença, pagando-lhe de seu próprio bolso. Esta sugestão do 

governador, que naquela negociação deixara seu lado capitão-general aflorar, buscava 

evitar a insubordinação e desvios de conduta daquele setor da sociedade. 

Ele não estava blefando quanto à situação dos soldados, para não cumprir com sua 

obrigação. Quando comparamos os vencimentos dos soldados com outros oficiais, tendo 

por base a determinação de D. José I de 1754, ainda em curso naquele período e que nem 

sempre fora observado na capitania de Pernambuco, percebe-se que estes possuíam o 

segundo menor soldo, ficando com rendimento superior apenas ao dos coronheiros e 

fuzileiros, ambos com receita de 1$280 réis mensais (ver tabela 3). 

 

Tabela 3: Demonstração dos  soldos dos oficiais de Infantaria e soldados do 

Regimento de Linha do Recife 

Ofício 
Valor em réis por 

mês 
Ofício 

Valor em réis por 

mês 

Coronel 62$666 Sargentos 3$565 

 

 

 

 
 

462 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre cartas que dirige a rainha [D. Maria I] pelo seu 

tribunal da Mesa de Consciência e Ordens a respeito da conduta irregular do [vigário colado da Igreja de 

São Pedro Gonçalves da vila do Recife], frei João da Cunha Meneses. AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 

9782. 
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Ofício 
Valor em réis por 

mês 
Ofício 

Valor em réis por 

mês 

Tenente coronel 50$000 Furriel 2$325 

Sargento-mor + 

mantimentos do 

cavalo 

36$000  
40$800 

Cabos 1$860 

4$800 Porta bandeiras 2$325 

Ajudantes + 

mantimentos do 

cavalo 

12$000  
16$800 

Tambores e pífaros 2$400 

4$800 Granadeiros de Olinda 

Secretário 15$000 Capitão 24$000 

Capelão 10$000 Tenente 12$000 

Quartel – mor 11$000 Alferes 11$000 

Cirurgião-mor 10$000 Sargentos 3$720 

Ajudantes dos ditos 5$000 Furriel 2$480 

Tambor-mor 3$330 Cabos 2$170 

Espingardeiro 2$400 Tambores 2$700 

Coronheiro 1$280 
Soldados 

granadeiros 
1$580 

Capitão 19$700 Fuzileiros 1$280 

Tenente 11$000  

Alferes 10$000 

Fonte: Requerimento do capitão e comandante do Regimento do Recife, Miguel Joaquim Correia Prates à 
rainha [D. Maria I], pedindo, em nome dos seus oficiais Inferiores e soldados, melhoria nos soldos. 
AHU_CU_015, Cx. 141, D. 10413. 

 

A situação de pagamento dos soldos persistira como um problema a ser 

solucionado, fator este que impossibilitava os soldados a cumprirem com seus deveres. 

Em agosto de 1781, o comandante do Regimento do Recife, Miguel Joaquim Correria 

Prates, reclamava à rainha que o governador não estava cumprindo com o que 
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determinava a lei de aumento do soldo, nem mesmo o novo regimento de 1763. E 

reivindicavam, não só o cumprimento da norma, mas também, um aumento sobre esses 

valores, pois, no Rio de janeiro e na Bahia, os vice-reis e governadores pagavam quantias 

maiores do que o estabelecido no regulamento463. 

As informações relativas ao que deveriam receber os oficiais ali presente foram 

confirmadas pelo governador, que mesmo ocultando alguns dados e aproximando outros, 

apresentara novas informações quanto ao pagamento dos soldados. Em outros termos, 

apresentou com mais detalhes os valores dos soldos vencidos por dia, mês e ano (ver 

tabela 4). Por meio da tabela formulada com os dados do José César de Meneses, podemos 

afirmar que eles precisavam trabalhar dois dias para cumprir com suas obrigações, quanto 

ao pagamento da conhecença no bispado de Olinda. 

 

Tabela 4: Relação dos soldos pagos aos oficiais inferiores, soldados, tambores e 

pífaros dos regimentos da Infantaria paga do Recife e Olinda após ordem de 17 

de outubro de 1754 (valor em réis) 

Agrupamento 

interno 
Ofício Dia Mês Ano 

 

 

 

 

 

 

 
Plaina 

Coronéis 2$088 62$666 751$992 

Tenentes coronéis 1$666 50$000 600$000 

Sargento-mores 1$200 36$000 432$000 

Ajudantes $400 12$000 144$000 

Capelão-mor $266 8$000 96$000 

Cirurgião-mor $333 10$000 120$000 

Ajudantes do 

capelão-mor e do 

cirurgião-mor 

 
$166 

 
5$000 

 
60$000 

 

 
 

463 Requerimento do capitão e comandante do Regimento do Recife, Miguel Joaquim Correia Prates à rainha 

[D. Maria I], pedindo, em nome dos seus oficiais Inferiores e soldados, melhoria nos soldos. AHU_CU_015, 

Cx. 141, D. 10413. 
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Agrupamento 

interno 
Ofício Dia Mês Ano 

Plaina Tambor-mor $111 3$330 39$960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corpo do 

Regimento 

Capitães ligeiros $656 19$700 236$400 

Capitães de 

granadeiros 
$800 24$000 288$000 

Tenentes ligeiros $366 11$000 132$000 

Tenentes de 

granadeiros 
$400 12$000 144$000 

Alferes ligeiros $333 10$000 120$000 

Alferes de 

granadeiros 
$366 11$000 132$000 

Sargentos ligeiros $085 2$560 30$720 

Sargentos de 

granadeiros 
$114 3$440 41$280 

Furriéis, Porta 

bandeiras e cabos 

ligeiros 

 
$053 

 
1$600 

 
19$200 

Furriéis e Porta 

bandeiras de 

granadeiros 

 
$094 

 
2$845 

 
34$140 

Cabos de 

granadeiros 
$063 1$900 22$800* 

Soldados ligeiros $042 1$280 15$360 

Soldados de 

granadeiros 
$052 1$580 18$960 
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Agrupamento 

interno 
Ofício Dia Mês Ano 

 

Corpo do 

Regimento 

Tambores e pífaros 

ligeiros 
$080 2$400 28$800 

Tambores e pífaros 

de granadeiros 
$090 2$700 32$400 

*Valor corrigido em relação ao presente no documento (28$800). 
Fonte: Carta do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, à rainha [D. Maria I], 

sobre seu parecer a respeito do requerimento do capitão Miguel Joaquim Correia Prates, acerca da 

diminuição dos soldos da tropa na dita capitania. AHU_CU_015, Cx. 148, D. 10802. 

 

Todavia, ambas as tabelas se restringem a apresentar os rendimentos dos soldados 

no Regimento de linha de Recife e Olinda. A situação é semelhante quando se compara 

com os oficiais da artilharia, onde o soldo dos soldados só é superior ao de prebostes, 

1$500 réis (cf. tabela 5). 

 

Tabela 5: Demonstração dos soldos dos oficiais Inferiores do Regimento novo da 

artilharia para todas as praças 

Ofício Valor por mês Ofício Valor por mês 

Coronel 45$000 Secretário 15$000 

Tenente coronel 40$000 Cirurgião-mor 12$000 

Major 
38$000 (além do 

custo) 
Cirurgiões ajudantes 6$000 

Ajudante dos ditos 16$000 Sargentos ajudantes 3$600 

Quartel-mor 15$000 Tambor-mor 3$000 

Ofício Valor por mês Ofício Valor por mês 

Capelão 12$000 Prebostes 1$500 

Fonte: Requerimento do capitão e comandante do Regimento do Recife, Miguel Joaquim Correia Prates à 
rainha [D. Maria I], pedindo, em nome dos seus oficiais Inferiores e soldados, melhoria nos soldos.  
AHU_CU_015, Cx. 141, D. 10413. 
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O mesmo ocorria nas três Companhias graduadas de bombeiros, mineiros e 

artífices. Naquelas instituições, embora recebessem valor superior aos soldados de outras 

corporações, 1$800 réis, a quantia era a menor da folha de pagamento, se igualando a de 

mineiros e fuzileiros464. 

Para além dos baixos rendimentos dos soldados, agravava as condições dos 

mesmos o frequente atraso dos vencimentos e a falta de moeda em circulação na colônia, 

o que levara muitas vezes a se efetuar o pagamento com mercadorias465. O estado de 

pobreza era tanto, que estes indivíduos recorriam a atividades paralelas para sobreviver, 

como ofícios mecânicos e mendigar pelas portas de igrejas. Outros caiam na ilegalidade, 

vendendo seus armamentos, roubando, até mesmo cobrando taxas indevidas a 

população466. 

Expostas essas condições e com a contrapartida oferecida por José César de 

Meneses, D. Tomás comoveu-se com o argumento do governador e determinou que a 

proposta dele fosse cumprida. Assim, os soldados solteiros pagariam de conhecença $040 

réis e na quaresma seguinte o governador deveria restituir a diferença467. 

Tal decisão, no entanto, não agradara ao vigário, que aceitara a determinação sob 

protestos. Alegava perdoar o desconto na conhecença dos soldados, por esmola e não por 

obrigação, visto que executaria uma ação que violava seus direitos paroquiais e traria 

prejuízo aos seus sucessores. O que foi repreendido pelo bispo, que reforçou o carácter 

caritativo do ato, o aconselhou a acomodar-se as circunstâncias do tempo e enfatizou que 

nem ele, nem seus sucessores teriam prejuízo algum468. 

 

 

 

 

 

 
 

464 Requerimento do capitão e comandante do Regimento do Recife, Miguel Joaquim Correia Prates à rainha 

[D. Maria I], pedindo, em nome dos seus oficiais Inferiores e soldados, melhoria nos soldos. AHU_CU_015, 

Cx. 141, D. 10413. 
465 SILVA, Kalina V. O miserável soldo & a boa ordem da sociedade colonial: militarização e marginalidade 

na Capitania de Pernambuco dos séculos XVII E XVIII. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2001, 

p. 165. 
466 Idem, p. 229-31. 
467 Carta do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], à rainha [D. Maria I], 

informando os procedimentos do vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, padre 

João da Cunha Meneses, a respeito da conhecença pascal dos soldados dos quarteis da dita capitania. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 127, D. 9654. 
468 Idem. 
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Contudo, a determinação episcopal fora cumprida. Aos 25 de abril de 1778, o 

administrador da freguesia de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, padre Tomás 

Soares Paiva, declarava ter recebido 

pelo Quartel Mestre do Regimento de Olinda a quantia [de] 

18160 [réis] procedidos das conhecenças dos soldados do dito 
Regimento a Razão de oitenta Reis cada hum, que o Illustrissimo 

e Ex.mo [excelentíssimo] Senhor General manda pagar da sua 

bolça, attendendo a pobreza dos ditos, sem embargo de ter 

concordado com o Ex.mo e R.mo [reverendíssimo] Senhor Bispo, 
A [...] este ordenado não pagar sem os soldados mais, de quarenta 

Reis sendo solteiros, e os casados a oitenta Reis469. 

Já a denúncia sobre o não cumprimento dos preceitos quaresmais, havia inclusive 

chamado a atenção do prelado, que afirmava à rainha, não ter conhecimento sobre a 

desobriga do governador fora de sua igreja paroquial. A única informação que chegara 

até ele fora a de que no ano de 1775, ou seja, no primeiro ano de administração de José 

César de Meneses, ele havia pedido licença ao João da Cunha Meneses, para realizar a 

desobriga em outra parte, o que lhe fora concedido470. Ademais, para D. Tomás, o 

governador sempre demonstrou respeito tanto a religião, quanto ao bem público, “unindo 

Sempre os actos de politica com os de bom Catholico; Servindo no seu governo de 

exemplo, e edificação a todos, confessando-se e cómungando publicam.te [publicamente] 

em m.tas [muitas] Solemnid.es [solenidades] da Igreja”471. 

Em sua defesa, José César explicou que no ano de 1775, não cumprira a desobriga 

com o dito vigário por receio de represálias. Tendo em vista que, em duas festas realizadas 

naquela freguesia, o pároco não cumprira a etiqueta, ou seja, ir lhe receber a porta da 

igreja, o que o levou a queixar-se ao bispo, que convocou o clérigo e o repreendeu. Diante 

dos fatos ele, José César de Meneses recorreu à Igreja de São Francisco, em duas ocasiões 

 

 

 

 

 
 

469 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre cartas que dirige a rainha [D. Maria I] pelo seu 

tribunal da Mesa de Consciência e Ordens a respeito da conduta irregular do [vigário colado da Igreja de 

São Pedro Gonçalves da vila do Recife], frei João da Cunha Meneses. AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 

9782. 
470 Carta do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], à rainha [D. Maria I], 

informando os procedimentos do vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, padre 

João da Cunha Meneses, a respeito da conhecença pascal dos soldados dos quarteis da dita capitania. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 127, D. 9654. 
471 Idem. 
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para se confessar, o que poderia ser atestado pelos franciscanos e pelos moradores daquela 

localidade472. 

Ainda assim, sob o governador recaíra duas excomunhões aplicadas pelo dito 

vigário, que havia anteriormente contado a D. José I que aplicara a pena, por aquele não 

ter se confessado, nem comungado, nem tão pouco ter licença deferida por ele, ou pelo 

bispo, para realizar tais atos em outro local473. É provável que o bispo tenha revogado tais 

excomunhões, já que em sua governança pedira cautela aos párocos quanto a esta, e 

revogara outras tantas, pois, considerava abusivo o número de tais punições no bispado, 

que tinham por base as Constituições do Arcebispado da Bahia474. Chegara inclusive a 

estabelecer em sua primeira carta pastoral, que os párocos se atentassem a três condições 

para aplicar tal sanção em decorrência dos danos que elas causavam, assim escrevera o 

bispo 

e vendo os grandes males, que costumão nascer das 

Excommunhões, e que as discordias, que as costumão seguir, 

abalão a Igreja, e fazem nella perecer hum grande numero de 
Almas, nunca fulminou as suas Censuras tremendas, se não em 

três causas declaradas na Escritura Santa, confirmadas pela 

tradição, e uso da Igreja, e pelos Canones. Primò: Contra os 
Hereges, que ou negavão a Doutrina de CHRISTO, ou 

introduzião nella outra doutrina. Secundo: Contra os homens 

perversos, e convencidos de graves pecados. Tertiò: Contra os 

particulares, que pertinazmente ou não observavão a Doutrina da 
sua Igreja, ou não querião observar a Disciplina da Igreja 

Universal, estabelecidas nos Concilios Geraes, e Ecumenicos. 

Pelo que atendendo Nós a Piedade da Igreja nossa Mãi, e á 
multidão de Censuras, que achámos estabelecidas nas 

Constituições, as derogamos, e mandamos aos Parocos nossos 

súbditos, que as não observem, nem fação observar, senão nos 
casos reduzidos ás tres causas assima declaradas475. 

 

 

 
 

472 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre cartas que dirige a rainha [D. Maria I] pelo seu 

tribunal da Mesa de Consciência e Ordens a respeito da conduta irregular do [vigário colado da Igreja de 

São Pedro Gonçalves da vila do Recife], frei João da Cunha Meneses. AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 

9782. 
473 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens a rainha [D. Maria I], sobre a representação que fez o vigário 

colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, frei [João da Cunha Meneses], e as informações 

que a respeito dele deram o bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], e o governador 

da dita capitania, [José César de Meneses]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9899. 
474 COSTA, F. A. P. Anais pernambucanos, 1740-1794... op. cit., p. 335-6. 
475 D. Tomás da Encarnação costa e Lima, Cónego Regrante de Santo Agostinho [...], Bispo de Pernambuco 

reprova a negociação no eclesiástico, dá conta da origem das vigílias e proíbe os Festejos e novenas 

noturnas. PT-TT-RMC-B-E-001-6603. (Carta pastoral de 13 de setembro de 1774). 
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Para que o caso não se repetisse uma terceira vez, o governador apresentara uma 

declaração a rainha, na qual, o padre João Ribeiro Pessoa, coadjutor colado da freguesia 

de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, certificou que ele “cumprio com o preceito 

quaresmal confessando se [confessando-se], e comungando [...] nesta Igreja do S.mo 

[Santíssimo] Sacram.to [Sacramento]”476. Em mais uma tentativa também de demonstrar 

cumprir com suas obrigações enquanto um homem católico. 

 

 

“As imposturas, e malevolencias de Fr. João da Cunha e Menezes” 

 

Na tentativa de deslegitimar a fala do vigário, o governador passou a atacá-lo. 

Acusava-o de não cumprir adequadamente suas obrigações eclesiásticas, nem respeitar 

D. Tomás, que era seu prelado, assim como a ele, que representava a Coroa em 

Pernambuco. Neste último aspecto, José César apelava para o discurso de que ao não o 

respeitar, o clérigo desrespeitava a própria Coroa. 

Nas cartas enviadas a Martinho de Melo e Castro, nos dias 13 e 27 de abril de 

1778, queixava-se que o sacerdote tinha “uma conduta muyto pouco edificante e propria 

de seu caracter”, circulava pelas ruas daquela freguesia sem as vestes eclesiásticas, ou 

qualquer signo distintivo, exceto a coroa, e usando casaca como um homem comum. 

Gabava-se de não beber água, apenas vinho, além de manter em sua residência uma 

mulher, o que causava escândalo e poderia ser assegurado pelos capitães dos navios da 

Companhia Geral do Comércio que estivessem no reino477. 

As acusações eram graves, pois, violavam dispositivos da Constituição do 

Arcebispado da Bahia. Entre os quais, alguns parágrafos do título II do terceiro livro, que 

dispunha sobre vestimenta eclesiástica, como o §440, que determinava o uso obrigatório 

 

476 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre cartas que dirige a rainha [D. Maria I] pelo seu 

tribunal da Mesa de Consciência e Ordens a respeito da conduta irregular do [vigário colado da Igreja de 

São Pedro Gonçalves da vila do Recife], frei João da Cunha Meneses. AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 

9782. 
477 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a má conduta e desatenção do [vigário colado da 

Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife], frei João da Cunha Meneses. AHU_ACL_CU_015, Cx. 

129, D. 9770; Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário 

de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre cartas que dirige a rainha [D. Maria I] 

pelo seu tribunal da Mesa de Consciência e Ordens a respeito da conduta irregular do [vigário colado da 

Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife], frei João da Cunha Meneses. AHU_ACL_CU_015, Cx. 

129, D. 9782. 
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de vestes que os distinguissem dos demais membros da sociedade478. Bem como, o §465, 

título VI do mesmo livro, que prescrevia sobre os excessos em comer e beber479, tendo 

em vista que o governador, em suas correspondências, retratara que em algumas ocasiões 

o vigário se excedia na bebida e acabava por difamar-lhe e ao bispo publicamente. 

Ainda transgredia naquela parte, o §483, que alertava para que os clérigos não 

acolhessem em sua residência mulher alguma que pudesse levantar suspeitas, mesmo que 

tratasse de sua escravizada. Inclusive definia que as mulheres a trabalhar para eles 

deveriam ter idade mínima de cinquenta anos. No parágrafo seguinte, a legislação abre 

exceção para as parentes, porém, elas não deveriam ter como criadas mulheres jovens, ou 

outras que pudessem gerar falação entre os fiéis480. 

Essas irregularidades do vigário também foram mencionadas pelo bispo em 

detalhes sobre ele enviados para o Conselho Ultramarino. É provável que tanto D. Tomás, 

quanto José César tenham combinado seus discursos, já que nas correspondências há as 

mesmas queixas, as palavras usadas são muito semelhantes e as datas de envio são 

próximas, 12 e 13 de abril de 1778. Tendo por diferença o fato do bispo acrescentar que 

recebia diversas petições de dívidas que aquele clérigo fazia e não pagava, de mesmo 

modo que, não cumpria com acordos feitos com alguns oficiais481. 

A repreensão destes atos fora feita por D. Tomás, que também buscou dar uma 

solução para o caso mais complexo, o da mulher residindo na casa do vigário. Na primeira 

advertência, o padre a transferiu para outra residência que possuía em Olinda, no entanto, 

continuava a se encontrar com ela à noite, a algumas léguas daquele lugar, o que não 

cumpria o determinado no título V da terceira parte da Constituição, mais precisamente 

o §439, que ordenava aos eclesiásticos para não andarem a noite após o último toque do 

sino482. O que levou o bispo a fazê-lo assinar um termo, em que se comprometia a parar 

 
 

478 Constituições primeiras do arcebispado da Bahia... op. cit., p. 176 
479 Idem, p. 183. 
480 Idem, p. 189-90. 
481 Ofício do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ao secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as desordens, e o mau procedimento do [vigário 

colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife], frei João da Cunha Meneses. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9760; Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César 

de Meneses, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a má 

conduta e desatenção do [vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife], frei João da 

Cunha Meneses. AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9770. 
482 Constituições primeiras do arcebispado da Bahia... op. cit., p. 181. 
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com tal prática. Para solucionar de vez este caso, o próprio clérigo “a dotou, cazou, e foi 

o mesmo sacerdote que abençoou estas nupsias com o consentimento do vigário da 

freguesia de S. Pedro Mártir desta mesma cidade”483. 

Outro ponto levantado pelo governador foi relativo à reverência, ou melhor, a falta 

dela, por parte do padre em diversas ocasiões em público, como não o recepcionar na 

Igreja, nem mesmo saudá-lo nas ruas, como de costume. Fora assim, naquele 3 de abril 

de 1778, durante a Procissão dos Passos, que desde o ponto de saída, no Convento do 

Carmo, até ao sermão de encerramento proferido na igreja paroquial daquela freguesia, 

João da Cunha Meneses, se quer cumprimentou ao mesmo e a outros membros da 

burocracia estatal. Situações como esta, segundo José César era um dos motivos que o 

levaram a não participar de algumas festas que era convidado484. 

Para o vigário, não havia nenhuma legislação que o obrigasse a acompanhar o 

governador, e lembrava que seus antecessores faziam aquilo em cortesia e respeito. De 

mesmo modo que o bispo não fazia. O vira apenas em uma ocasião fazer isso, quando 

foram a pé ver uma praça recém-construída no Recife, em meio as festas pela aclamação 

de D. Maria I. Ele fundamentava seu argumento com base em um decreto de D. Pedro, 

que proibia os governadores de irem em público às igrejas enquanto não fosse 

regulamentado o modo com que os sacerdotes deveriam os receber. Também em um 

parecer do Cabido, sobre o qual não dera maiores detalhes. Porém, o padre tinha 

consciência de que os governadores recebiam tratamento diferenciado quando 

representavam aquele cargo e não como “homens particulares”. Admitia que em 

cumprimento do ofício, eles tinham direito de serem recepcionados pelo mais nobre 

eclesiástico que se fizesse presente na igreja, o mesmo que também iria lhe aspergir com 

água benta e acompanhá-lo até à tribuna. Poderiam ter cadeira no cruzeiro e ali assistir 

em público às celebrações, inclusive serem defumados com incenso durante a missa485. 

 

 
 

483 Ofício do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ao secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as desordens, e o mau procedimento do [vigário 

colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife], frei João da Cunha Meneses. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9760. 
484 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a má conduta e desatenção do [vigário colado da 

Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife], frei João da Cunha Meneses. AHU_ACL_CU_015, Cx. 

129, D. 9770. 
485 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens a rainha [D. Maria I], sobre a representação que fez o vigário 

colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, frei [João da Cunha Meneses], e as informações 
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Porém, a atitude hostil para com o governador, não findara por ali, o que o levou 

a dois anos depois escrever novamente a Martinho de Melo e Castro, onde reportava e 

pedia uma ação contra o clérigo, pois, 

este vigário em vez de submeter se as Determinaçoens Regias, e 

procurar cumprir os Deveres, a q’ [que] por todos os títulos 
parece está obrigado, obra tanto pelo contrario, q’ [que] antes não 

cessa de dar me novos motivos para se continuar o meu 

Ressentimento486. 

O pedido fora motivada pela atitude do sacerdote, que no dia 23 de março de 1780, 

em uma quinta-feira de endoenças (data em que os governadores, militares, oficiais régios 

e as elites tinham o costume de visitarem as igrejas), mandou sem que o Santíssimo 

Sacramento estivesse exposto, pôr o tamborete e coxim reservada ao governador no corpo 

do templo, lugar em que se costumava reservar para a “mais infima peble”. Além de ter 

ordenado que fechassem a grade que dava acesso ao cruzeiro e a capela-mor487. 

Para demonstrar a irregularidade cometida pelo padre, em anexo à carta foram 

anexadas três referências de obras de sacerdotes italianos que discorriam sobre o assunto, 

a saber Bartolommeo Gavanto, Gaetano Maria Merati e Lucio Ferrari488. Sem mencionar 

o que já previam as Constituições do Arcebispado da Bahia nos parágrafos do título 

XXVIII, do quarto livro. Quer dizer, ele enquanto governador era uma das poucas pessoas 

que podiam estar em cadeira de espalda ou tamborete na igreja durante missas e os ofícios 

divinos, como 

 os cardeais, patriarcas, arcebispos, bispos e núncio apostólico; 

 

 os inquisidores e visitadores se estivessem em diligência; 

 

 os duques, marqueses e condes do império; 

 

 e os oficiais das Câmaras, desde que em corpo. 
 

 

que a respeito dele deram o bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], e o governador 

da dita capitania, [José César de Meneses]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9899. 
486 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre suas queixas a respeito do vigário da freguesia de 

São Pedro Gonçalves, João da Cunha Meneses, por desrespeito a sua autoridade. AHU_ACL_CU_015, Cx. 

136, D. 10143. 
487 Idem. 
488 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uma nova desatenção para com ele, cometida pelo 
[vigário da freguesia de São Pedro Gonçalves do Recife], frei João da Cunha Meneses. 
AHU_ACL_CU_015, Cx. 137, D. 10222. 
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No entanto, os eclesiásticos não podiam ter seus assentos do altar para cima, 

exceto os que permitia o Cerimonial Romano dos Bispos, enquanto os leigos que tinham 

tal privilégio, eram impedidos de ter cadeira não só na capela-mor, como em outras 

durante os ofícios divinos489. 

Contudo, se aquela atitude do vigário já o deixara incomodado, a de 25 de junho 

daquele ano, o irritara ainda mais. Desta vez, em passeio acompanhado do ex-ouvidor da 

comarca de Alagoas e desembargador Francisco Nunes da Costa, o juiz de fora de Recife 

João da Silveira Pinto e outros oficiais, encontrara no meio da ponte da Boa Vista o clérigo 

em seu palanquim. Porém, este último queria passar por entre eles, o que não foi 

permitido, logo sendo obrigado a parar pelos oficiais. Durante a conversa com estes, João 

da Cunha Meneses permaneceu sentado no meio de transporte, e ignorara a presença do 

governador, que diante desta postura, o repreendeu490. 

As constantes reclamações de José César de Meneses, embora ouvidas e obtida as 

sanções contra o padre, não tiveram o objetivo desejado, que era a transferência do clérigo 

para outra freguesia. Para os deputados da Mesa de Consciência e Ordens, por mais erros 

que tenha cometido, era amado pelos fiéis e realizava muitas ações caritativas, que 

serviam de exemplo para os demais. Logo, seria “Parrocho mais digno de conservarse,  

q´[que] de removerse”491. 

 

 
D. Tomás: “hum Relajador da disciplina Eclesiastica”? 

 
Se D. Tomás envolveu-se para mediar e solucionar as desavenças entre o 

governador e o vigário, agora tornava-se um alvo do clérigo, dado que suas repreensões 

recaíram exclusivamente sobre ele. Motivos para isso? Supomos que os laços de amizade 

entre o governador e o bispo eram mais fortes e anterior à viagem do reino para a capitania 

 
 

 
 

489 Constituições primeiras do arcebispado da Bahia... op. cit., p. 265-6. 
490 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uma nova desatenção para com ele, cometida pelo 

[vigário da freguesia de São Pedro Gonçalves do Recife], frei João da Cunha Meneses. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 137, D. 10222. 
491 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens a rainha [D. Maria I], sobre a representação que fez o vigário 

colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, frei [João da Cunha Meneses], e as informações 

que a respeito dele deram o bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], e o governador 

da dita capitania, [José César de Meneses]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9899. 
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de Pernambuco. Isto é, a proximidade entre os dois teria surgido ainda na Bahia, no 

período em que o pai de José César de Meneses era vice-rei492. 

Além disso, ambos tinham grande afinidade com o marquês de Pombal e suas 

reformas, enquanto João da Cunha Meneses, não. Tanto, que este último ao se referir ao 

mesmo, fazia com descortesia, e só fez as denúncias após a queda daquele ministro, dado 

que assim como outros padres tinha medo de sua reação. 

Juntemos a este fato um conjunto de desentendimentos públicos entre os dois 

eclesiásticos, que ainda não haviam chegado a conhecimento régio. Não podemos deixar 

de lado a suposição do vigário, que atribuía tal fato a sua origem. Ou seja, por ser filho 

do veador da rainha D. Mariana da Áustria, José Félix da Cunha Meneses, e irmão do ex- 

governador da capitania de Pernambuco, governador-geral do Estado do Brasil e conde 

de Lumiar, Manuel da Cunha Meneses493. Embora, o bispo tenha dito que ocultara os 

defeitos do vigário pelo receio de infâmia e “em atenção a huma família tão ilustre de que 

elle he illegitimo descedente, a [quem] queria atender por politica”494. 

Posto isto, João da Cunha Meneses queixava-se que o bispo chegara à diocese 

“chey de huns presectos tão alheyos da boa disciplina, e doutrina com q´[que] tem 

mostrado ser antes hum Relajador da disciplina Eclesiastica q´[que] hum Bispo, q´ [que] 

deve conservar com boa ordem os costumes S.tos [Santos] da sua Igreja”495. Essa 

concepção que tinha sobre D. Tomás vinha de algumas medidas, que para ele 

caracterizava idolatria e uso da Igreja para bajular certas personalidades, no caso em 

estudo, o marquês de Pombal e o governador, José César de Meneses. Aqui, ele menciona 

a celebração realizada na Igreja de Nossa Senhora da Madre de Deus, em 21 de janeiro 

 

492 Tanto o bispo, quanto o governador, nasceram e circularam entre os mesmos grupos sociais na década 

de 1720 e primeira metade da de 1730, periodo em que Vasco Fernandes César de Meneses, 1º conde de 

Sabugosa, atuara como Vice-rei do Brasil. COSTA, F. A. P. Anais pernambucanos, 1740 - 1794... op. cit., 

p. 347 
493 Carta do vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves do Recife, padre [João da Cunha Meneses], 

a rainha [D. Maria I], informando as irregularidades cometidas pelo bispo de Pernambuco, [D. Tomás da 

Encarnação Costa e Lima], no que se refere as ordens clericais, a respeito do grau de parentesco nos 

casamentos, aos critérios de escolha para párocos e visitadores, e sobre não ter nenhuma norma que o 

obrigue a prestar homenagens ao governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses]. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9775; COSTA, F. A. P. Anais pernambucanos, 1740 - 1794... op. cit., p. 

301. 
494 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens a rainha [D. Maria I], sobre a representação que fez o vigário 

colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, frei [João da Cunha Meneses], e as informações 

que a respeito dele deram o bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], e o governador 

da dita capitania, [José César de Meneses]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9899. 
495 Idem. 
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de 1776, pela conservação da vida de Sebastião José de Carvalho e Melo, para a qual, o 

prelado ordenou que todos os eclesiásticos, tanto seculares, quanto regulares se fizessem 

presentes, sobre pena de suspensão de seus ofícios e prisão. 

Para além do modo coercitivo empregado pelo bispo para obrigar que os 

sacerdotes participassem, também lhe chamara a atenção a forma grandiosa da cerimônia 

e o conteúdo da oração, para um sujeito que no momento das queixas estava sob 

investigação pelas suas práticas governativas. O que se diferenciava, e muito da realizada 

para o rei em suas exéquias. Para este último a celebração fora tão simples que causara 

murmurinhos entre os fiéis. Já que houve grande demora para se realizar, pois, o prelado 

dizia precisar de autorização da Corte, e quando fora executada, quem a celebrara fora 

um religioso franciscano, e não o próprio D. Tomás. Fizeram “pela alma de hum Rey as 

mesmas exéquias, q´[que] se fazem por qualquer particular daqueles bem ordinarios desta 

terra, q´[que] cauzarão vergonha a toudos os assistentes” sintetizara o pároco496. 

Outro fato a se considerar e caracterizar tais irregularidades levantadas por ele, 

fora o modo como D. Tomás negligenciara o que fizera o mestre de campo do terço dos 

pardos, Luís Nogueira, durante um Te Deum pela vida de Carvalho e Melo. Cujo, pôs um 

altar com retrato de Pombal e velas acesas dentro do cruzeiro, onde todos os pardos que 

passavam, primeiro reverenciavam a imagem, só em seguida faziam o mesmo quanto ao 

Santíssimo Sacramento. Diante desta cena, o vigário foi ter uma conversa com o bispo, 

que se encontrava na tribuna, onde lhe dissera que caso ele não estivesse ali, não 

consentiria que aquela cena ocorresse. Obteve como resposta daquele uma ordem para se 

calar e ignorar o fato, pois eram “couzas q´[que] pertencia ao Marques de Pombal a q.m 

[quem] elle não queria escandalizar”. Indignado com a resposta de D. Tomás, o vigário  

fora embora para casa, repassando sua função de cantar o Te Deum ao seu coadjutor497. 

Com relação ao governador, se reportou a duas ocasiões em que o prelado havia 

autorizado que fosse posta uma cadeira de espaldar para aquele, porém, esta era tão 

grande, que parecia mais um trono, muito semelhante ao assento do próprio bispo, 

faltando para isso, dossel. Para além da extravagância do assento, o local em que fora 

posta o incomodara, visto que durante as exéquias de D. José I e na solenidade pela 

 

 
 

496 Idem. 
497 Idem. 



P á g i n a | 140 
 

 

aclamação de D. Maria I na Catedral da Sé, estivera no cruzeiro com a dos cônegos498. 

Assim, ao relatar estes casos o vigário pretendia demonstrar que o prelado ignorava os 

preceitos da Igreja, e se utilizava daquela instituição para exaltar e amaciar o ego de seus 

sócios. Prática, aliás, corriqueira, cujas intenções variavam de sujeito para sujeito. 

Dando continuidade as acusações, o denunciava por violar os direitos paroquiais 

e desrespeitá-los. A exemplo disto, mencionara o fato de D. Tomás ter dado licença para 

que o governador se desobrigasse em outra localidade, assim como concedera permissão, 

em 03 de abril de 1778, ao comandante da fortaleza do Brum, Feliciano de Torres Ribeiro, 

para que sua mulher e os escravizados “de porta adentro”, quer dizer, os que trabalhavam 

nas funções domésticas, se desobrigassem na capela da dita fortificação, após resposta 

negativa dele499. Quanto a isso, o ouvidor-geral de Pernambuco, Antônio José Pereira 

Barros de Miranda Leite, encarregado de investigar os fatos, concluíra que o prelado agira 

com prudência, “usando do poder que lhe dão os Canones como Parocho dos Parochos”. 

Também apontava para o fato de que, o vigário havia negado o pedido de Feliciano, por 

questões pessoais, aquele era próximo ao governador. Já sobre o assento, não via excesso 

por parte do bispo, afinal, a própria Constituição do Arcebispado da Bahia, o permitia500. 

João da Cunha mantivera seus ataques, e para provar a violação de seus direitos, 

apresentara a autorização concedida ao piloto de navio, José dos Santos Lopes, natural de 

Cascais, para se casar com D. Ignacia Maria da Anunciação, natural e moradora do Recife, 

sem que fossem realizados os três banhos, que só seriam feitos após o casamento, pois, 

havia entrado o período quaresmal e o noivo estava de partida para Lisboa a trabalho501. 

E ainda acatou o pedido deles para que a cerimônia fosse realizada em casa, para melhor 

comodidade, e ter como cerimonialista o frei Manuel de Santa Tereza, religioso carmelita 

da Reforma, conventual no Hospício da Piedade, e primo da noiva, sem se atentar para 

as consequências burocráticas. Por não terem conhecimento destes 

 

498 Idem. 
499 Carta do vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves do Recife, padre [João da Cunha Meneses], 

a rainha [D. Maria I], informando as irregularidades cometidas pelo bispo de Pernambuco, [D. Tomás da 

Encarnação Costa e Lima], no que se refere as ordens clericais, a respeito do grau de parentesco nos 

casamentos, aos critérios de escolha para párocos e visitadores, e sobre não ter nenhuma norma que o 

obrigue a prestar homenagens ao governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses]. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9775. 
500 Idem. 
501 Os banhos matrimonias correspondiam a um pregão que os párocos lançavam, para identificar possíveis 

impedimentos a realização de um casamento. Sendo feitos três vezes, em três dias santos. Cf. BLUTEAU, 

Rafael. Vocabulario portuguez e latino, áulico, anatômico, architectonico..., Vol. 1. op. cit., p. 35. 
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casamentos, os párocos não podiam registrá-los internamente em suas igrejas, o que 

posteriormente acarretaria problemas, caso filhos ou netos precisassem de certidão502. 

Mas, o que mais o irritava quanto a estes tipos de matrimônios era o fato de não 

ser consultado a respeito, e ter de se deparar com irregularidades, pois, muitas destas 

cerimônias eram realizadas em residências que não tinham oratório, e sem as devidas 

investigações, assim sendo consentidos casamentos com impedimentos503. Sobre estes, 

apresentara outros dez despachos favoráveis, cuja solenidade seria realizada sem 

realizações de banhos, ou em que estes foram realizados, porém, a cerimônia demorara a 

acontecer, sendo necessário a realização de novas diligências. 

Casos que, em sua maioria, foram solicitados pelos noivos, tendo por principais 

justificativas alguma viagem que estaria próxima de fazer e a periculosidade do ofício 

que exerciam (em ambas as situações expressavam o receio de acontecer algo com eles e 

deixarem as noivas desonradas, o que dificultaria o encontro de outro pretendente). 

Também recorreram à proximidade da data do casório, assim como o seu estado de 

pobreza, que dificultava o pagamento dos custos do processo (Ver anexo III). Embora o 

fato fosse comprovado, para o ouvidor-geral a atitude do bispo era compreensível diante 

das circunstâncias504. 

Conforme o vigário, os fregueses não respeitavam mais seus párocos e nem 

temiam as punições dadas por eles, pois, recorrendo ao prelado, alcançavam com 

facilidade despacho favorável. Situação que se agravava pelas repreensões exasperadas 

em público, como acontecera com ele, em sua própria igreja, quando estava prestes a se 

cantar um Te Deum pela conservação da vida do marquês de Pombal. E com o deão no 

 

 
 

502 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens a rainha [D. Maria I], sobre a representação que fez o vigário 

colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, frei [João da Cunha Meneses], e as informações 

que a respeito dele deram o bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], e o governador 

da dita capitania, [José César de Meneses]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9899. 
503 Os impedimentos podiam ser de dois tipos: dirimentes e impedientes. Os dirimentes eram interdições 

que além de impedir o casamento, caso este já tivesse sido contraído o anulava. Enquanto o impediente, 

apenas o proibia. Para mais informações obre impedimentos matrimoniais na colônia consultar, SILVA, 

Maria B. N. Sistema de casamento no Brasil colonial. São Paulo: T. A. Queiroz: EDUSP, 1984, p. 128-31. 
504 Carta do vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves do Recife, padre [João da Cunha Meneses], 

a rainha [D. Maria I], informando as irregularidades cometidas pelo bispo de Pernambuco, [D. Tomás da 

Encarnação Costa e Lima], no que se refere as ordens clericais, a respeito do grau de parentesco nos 

casamentos, aos critérios de escolha para párocos e visitadores, e sobre não ter nenhuma norma que o 

obrigue a prestar homenagens ao governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses]. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9775. 
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palácio do governador durante as comemorações pela aclamação de D. Maria I505. Assim, 

defendia que ao não reconhecer a autoridade paroquial e fazer pouco caso de suas ordens, 

D. Tomás estimulava a desobediência à Igreja. Mas, o que ganharia o bispo com tais 

ações? O próprio vigário nos dá uma explicação plausível, “intenta uzurpar a jurisdição  

aos Parrochos para se fazer inteiram.te [inteiramente] independente”506. Desta forma, teria 

maior liberdade para implementar suas concepções teológicas no bispado. 

A delação não para ali, afirmava que o bispo não contribuía para a disciplina 

eclesiástica, já que não cumpria com as suas determinações. Provia muito mal as igrejas 

e ignorava as regalias que tinham. De mesmo modo que ordenara quatro sujeitos sem as 

devidas reverendas, ou seja, autorização de seu ordinário, a citar dois parentes dele e dois 

de seus criados, José Faustino e Maximiano. Além de ordenar muitos estudantes que não 

estavam aptos à vida eclésiática, seja pelos costumes, seja pelo nível de conhecimento507. 

As críticas aos critérios do bispo para escolha do pessoal para desempenhar as 

funções eclesiásticas também se estendera aos visitadores, em especial, a cinco deles (Ver 

tabela 6). 

 

Tabela 6: Visitadores criticados por Fr. João da Cunha Meneses 

Visitador Parte a ser visitada 

Francisco da Costa Bandeira Neto Comarca da Paraíba 

Ignacio Vitorino (primo do bispo) Parte sul do bispado* 

(um sobrinho do bispo, cujo nome não foi 

mencionado) 
Parte sul do bispado 

Manuel Antônio da Rocha Comarca do Ceará 

 

505 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens a rainha [D. Maria I], sobre a representação que fez o vigário 

colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, frei [João da Cunha Meneses], e as informações 

que a respeito dele deram o bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], e o governador 

da dita capitania, [José César de Meneses]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9899. 
506 Idem. 
507 Carta do vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves do Recife, padre [João da Cunha Meneses], 

a rainha [D. Maria I], informando as irregularidades cometidas pelo bispo de Pernambuco, [D. Tomás da 

Encarnação Costa e Lima], no que se refere as ordens clericais, a respeito do grau de parentesco nos 

casamentos, aos critérios de escolha para párocos e visitadores, e sobre não ter nenhuma norma que o 

obrigue a prestar homenagens ao governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses]. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9775. 
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Francisco** Comarca da Manga 

* Composta pelas freguesias ao sul de Olinda e as localizadas em Alagoas. 
** Não obtivemos informações precisas para este religioso, sabe-se que era frade franciscano e capelão de 

navio, natural de Minas Gerais e havia sido nomeado antes pelo bispo para a freguesia de Santo Antônio de 

Quixeramobim, no Ceará. 

Fontes: Carta do vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves do Recife, padre [João da Cunha 

Meneses], a rainha [D. Maria I], informando as irregularidades cometidas pelo bispo de Pernambuco, [D. 

Tomás da Encarnação Costa e Lima], no que se refere as ordens clericais, a respeito do grau de parentesco 

nos casamentos, aos critérios de escolha para párocos e visitadores, e sobre não ter nenhuma norma que o 

obrigue a prestar homenagens ao governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses]. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9775. 

 

Para o vigário, eles não cumpriam os pré-requisitos para um cargo de “tanta 

circunstância, ponderação e vigilância”508. Sobretudo, Francisco da Costa Bandeira Neto, 

qualificado por ele como um indivíduo inculto e relaxado, que não cumpria 

adequadamente suas atividades, já que a punha em segundo plano, sua prioridade era 

divertir-se por onde passava. A situação era mais grave quanto ao visitador da comarca 

da Manga, a quem o vigário acusava de se envolver em negócios e ser contrabandista509. 

Com relação a estas queixas, afirmara Antônio José Pereira Barros de Miranda 

Leite, que a acusação relativa à ordenação dos quatro sacerdotes não tinha fundamento, 

haja vista que a documentação de ambos se encontravam na Câmara eclesiástica. A 

situação não era muito diferente dos visitadores. Por mais que o comportamento do padre 

Francisco da Costa Bandeira Neto fosse verdadeira, observou o ouvidor que ele era muito 

prudente no cumprimento de seus ofícios paroquiais. Por sua vez, não encontrara muitas 

informações sobre o religioso franciscano, apenas que estava pelos sertões510. 

 

508 Para as visitações e os requisitos para ser um visitador ver CARVALHO, Joaquim R. A jurisdição 
episcopal sobre leigos em matéria de pecados públicos: as visitas pastorais e o comportamento moral das 

populações portuguesas de Antigo Regime. Revista Portuguesa de História, tomo XXIV, Coimbra, 1990; 

PAIVA, José Pedro. Inquisição e visitas pastorais: dois mecanismos complementares de controle social. 

Revista de História das ideias, v. 11, n. 1, p. 85-102, 1989; CARVALHO, Joaquim R.; PAIVA, José 

P. Reportório das visitas pastorais da Diocese de Coimbra, séculos XVII, XVIII e XIX. Coimbra: 

Publicações do Arquivo da Universidade de Coimbra,1985; FILHO, José R. S. O amigo do dinheiro: a visita 

do cônego Garcia Velho Amaral aos Sertões do Norte de Baixo (1762-1766). Dissertação (mestrado em 
História), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018; SARANHOLI, Hugo F. C. Homem 

de Deus ao serviço da Coroa: as dimensões espiritual e temporal das visitas pastorais de D. Frei João de 

São José Queirós no bispado do Grão-Pará (1759-1763). Dissertação (mestrado em História), Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2018; BOSCHI, Caio. As visitas diocesanas e a 

Inquisição na Colônia. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 7, n. 14, mar./ago., 1987, pp. 151-184. 
509 Carta do vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves do Recife, padre [João da Cunha Meneses], a 

rainha [D. Maria I], informando as irregularidades cometidas pelo bispo de Pernambuco, [D. Tomás da 

Encarnação Costa e Lima], no que se refere as ordens clericais, a respeito do grau de parentesco nos 

casamentos, aos critérios de escolha para párocos e visitadores, e sobre não ter nenhuma norma que o 

obrigue a prestar homenagens ao governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses]. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9775. 
510 Idem. 
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João da Cunha concluía suas queixas contra o bispo, o denunciando de “querer 

poder no seu Bispado o mesmo, q´[que] o Pontifice na sua Igreja”, em outras palavras, de 

usurpar o poder dos papas511. Declarava isso a partir de dois atos, ter D. Tomás concedido 

dispensas matrimoniais em casos reservados a Santa Sé, e oratórios e altares portáteis sem 

ter jurisdição para isso. 

Quanto às dispensas matrimoniais concernentes aos graus de parentesco, 

reforçava que ele não tinha licença para dispensar em segundo grau, mas dispensava 

mesmo assim, e ainda cobrava por estas, o que era mais um agravante. Pois, para dispensar 

nos casos de segundo grau deveria ter breve do Papa, que normalmente as concedia com 

duração de dez anos, entretanto, a limitava aos pobres que vivam de “sua indústria, e 

trabalho”, o que não era seguido pelo bispo, que dispensava a todos sem distinção. E 

argumentava que aos prelados da América portuguesa só eram permitidos dispensarem 

em terceiro e quarto grau. Para provar o que dizia, apresentara como exemplo a situação 

de Francisco Machado de Barros Pereira e Vicente José de Souza Magalhães. 

No primeiro caso, Francisco Machado de Barros Pereira, morador de Natal, 

comarca do Rio Grande de Norte, foi dispensado do impedimento dirimente de afinidade. 

Isto é, ele havia contraído afinidade com todos os consanguíneos de sua mulher até o 

quarto grau512. Pois, mantinha concubinato com a irmã de sua esposa falecida, com quem 

também viveu na mesma irregularidade. Esse caso atraíra seu interesse pela facilidade 

com que o bispo a concedeu, tendo em vista que o suplicante havia recorrido a D. 

Francisco Xavier Aranha e ao Cabido em sede vacante, no entanto, não conseguiu êxito. 

Enviou-lhe a Roma e lhe cobraram 700$000 réis, fora tempo que chegara D. Tomás, e ao 

recorrer-lhe, seu pedido fora atendido, para isso bastou pagar uma multa de 50$000 

réis513. 

Já o caso de Vicente José de Souza Magalhães era complexo. Pois, ele não 

desejava casar-se, e fora persuadido pelo bispo sob ameaças. Relata o vigário que o 

sargento-mor, José de Barros, morador de Goiana, comarca de Pernambuco, entrara com 

 
 

511 Idem. 
512 SILVA, Maria B. N. Sistema de casamento no Brasil colonial. op. cit., p. 130. 
513 Carta do vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves do Recife, padre [João da Cunha Meneses], a 

rainha [D. Maria I], informando as irregularidades cometidas pelo bispo de Pernambuco, [D. Tomás da 

Encarnação Costa e Lima], no que se refere as ordens clericais, a respeito do grau de parentesco nos 

casamentos, aos critérios de escolha para párocos e visitadores, e sobre não ter nenhuma norma que o 

obrigue a prestar homenagens ao governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses].  
AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9775. 
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representação junto a D. Tomás, onde alegava que seu sobrinho havia prometido se casar 

com sua filha, no entanto, havia mudado de ideia, o que a desonraria. Favorável à moça, 

o bispo o chamou e em conversa nada amistosa, o ameaçou, ou casava-se com ela, ou 

sairia preso direto para o aljube, e dali seria degredado para Angola. o rapaz escolheu à 

primeira opção, casando-se ali mesmo, sem realizar os banhos e as demais circunstâncias 

que o ato exigia514. Como fora realizado às pressas, o bispo dispensara sem refletir sobre 

dois impedimentos a este casamento, o de voto e o de cognação. De voto, porque o 

Vicente José de Souza Magalhães era clérigo de ordens menores e já estava aprovado para 

subdiácono. E o de cognação, pelo grau de parentesco, visto que os dois eram primos de 

primeiro grau515. 

Sobre os oratórios e altares portáteis, João da Cunha Meneses alegava que ele não 

tinha autorização para os conceder, pois, estava proibido pelo Concílio de Trento, e ser 

de jurisdição papal. Porém, D. Tomás em carta pastoral de 2 de julho de 1775, afirmava 

ter poder para isso, com base em alguns concílios e no escrito do canonista belga, Zeger 

Bernhard van Espen, de mesmo modo, pelo Breve da Santa Sé, de 11 de maio de 1774, 

que lhe garantia o direito de conceder altares portáteis por dez anos. E criticava os bispos 

que dispuseram sobre o tema no concílio tridentino, afirmara que 

se [eles] nas suas Diocezis tivessem tantas distancias de Igrejas e 
povoações, quantas tem nas Suas os Bispos Americanos, não sofrerião 

lavrar-se hum tal Decreto, qual elles fizeram: Conhecerião a dificuldade 

da sua observância, e se compadecerião da necessidade das suas ovelhas. 

Porem os mais deles erão da Italia, onde não somte [somente] são entre si 
vizinhas as Igrejas Matrizes, mas tão bem as mesmas Cathedras; 

podendo-as dizer sem exageração; [que] nas Diocezis da America há 

Parochias tão distantes, e extensas, [que] comprehendem [muitos] 
Bispados da Italia516. 

 

Essa mesma estrutura argumentativa, ou melhor, a atitude de afirmar seu poder 

episcopal para tomar determinadas decisões com base em canonistas e nos concílios, se 

fez presente em sua defesa diante das demais acusações. No entanto, para o vigário, assim 

como o marquês de Pombal desprezava ao Papa, o mesmo fazia D. Tomás, pois, ele 

entendia “poder, o q´[que] quer, e não quer o q´[que] pode”. Tanto que 

he couza bem estranha o R.do [Reverendo] Bispo querer ja valerce de 
huma Constituição, q´[que] ainda não deu a Público, q´[que] não sabe se 

 

 

514 Idem. 
515 Idem. 
516 Carta pastoral de 2 de julho de 1775. In: LUZ, Ellen C. M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima: 

perfil de um prelado pombalino (1723-1774). op. cit., p. 161. 
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será aprovada por V. [Vossa] Mg.de [Majestade], e aseita pelo povo, e 

querer ja destruir esta Constituição, q´[que] nos governa”517. 

Esta denúncia é de suma importância para as discussões que estamos levantando, 

tendo em vista que o prelado não apenas queria, como agiu com base nas Constituições 

criada por ele, em substituição as da Bahia, tanto nos casos das excomunhões, quanto nos 

relativos a dispensas que dependiam de autorização papal, neste último ponto, fazemos a 

ressalva de que em alguns casos, se precavera conseguindo licença, pois, tinha em mente 

o burburinho e os problemas que esse ato causaria518. 

Diante de tantas acusações, o bispo fora repreendido? A documentação aqui 

consultada não nos dão detalhes sobre isso. No entanto, considerando as investigações do 

ouvidor-geral de Pernambuco, as falas do secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 

Martinho de Melo e Castro, e a decisão da rainha de 20 de julho de 1778, podemos dizer 

que não519. Os dois primeiros agentes contribuíram em suas considerações para criar a 

imagem do vigário enquanto uma pessoa de personalidade forte, que deveria ser mais 

prudente e político. Além de descredibilizar suas acusações, por não ter conseguido 

provar todas. Por que tomarão partido? Ambos tinham afinidade com o governador e com 

o bispo, que formavam um corpo forte, frente ao vigário. Sendo assim, suas observações 

pesaram na decisão da Mesa de Consciência e Ordens, e consequentemente na da rainha, 

que advertira apenas ao vigário. 

Contudo, as querelas como visto tinha caráter jurídico e pessoal, seja a do vigário 

vs governador, seja clérigo vs bispo. Ao olharmos mais profundidade o conflito entre 

prelado e vigário, vimos a reprodução das disputas internas à Igreja, neste caso, de um 

lado um episcopalista, jansenista e regalista, de outro, um defensor da supremacia papal. 

D. Tomás tomara muitas decisões, que aos olhos de João da Cunha eram autoritárias e 
 

 
 

517 Consulta da Mesa da Consciência e Ordens a rainha [D. Maria I], sobre a representação que fez o vigário 

colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, frei [João da Cunha Meneses], e as informações 

que a respeito dele deram o bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], e o governador 

da dita capitania, [José César de Meneses]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9899. 
518 A confecção desta Constituição era uma extensão ao cumprimento da ordem régia de 16 de maio de 

1774, na qual D. José I ordenara ao Patriarca de Lisboa, que fosse suprimidas as antigas Constituições que 

tivessem “erros funestos”, decisão que se estendera a todas as dioceses da monarquia portuguesa. Cf. LUZ, 

Ellen C. M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima: perfil de um prelado pombalino (1723-1774). op. 

cit., p. 149. 
519 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre suas queixas a respeito do vigário da freguesia de 

São Pedro Gonçalves, João da Cunha Meneses, por desrespeito a sua autoridade. AHU_ACL_CU_015, Cx. 
136, D. 10143. 
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usurpavam seus direitos e os papais, no entanto, para o prelado estava apenas cumprindo 

o que os concílios e os costumes da Igreja lhe concediam jurisdicionalmente. Não 

podendo ficar dependente do Papa, pois, sua jurisdição fora atribuída diretamente por 

Cristo, enquanto sucessor dos Apóstolos, o que implicava dizer que era prelado por direito 

divino, e não por mercê papal520. 

Sendo assim, ele se aproveitara das reformas pombalinas, em especial, as voltadas 

à Igreja, para ampliar seu poder e pôr em prática suas concepções no bispado de Olinda 

para além do reinado de D. José I. Afinal, o regalismo pombalino contribuía para a 

autonomia dos prelados portugueses em relação ao Papa521. Já que, presava pela menor 

interferência deste na Igreja lusitana. No mais, até aqui vimos a ligação do prelado com 

a política religiosa de Pombal e algumas medidas episcopalista e jansenista. No próximo 

capítulo, iremos nos aprofundar nestas questões, tendo por fio condutor o disciplinamento 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520 SEABRA, João. A teologia ao serviço da política religiosa de pombal: episcopalismo e concepção do 

primado romano na Tentativa Teológica do Padre Antônio Pereira de Figueiredo. Lusitânia Sacra, 2ª série, 

7, pp. 359-402, 1995, p. 370. 
521 LUZ, Ellen C. M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima: perfil de um prelado pombalino (1723- 

1774). op. cit., p. 154. 
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5 

 

“Para se livrarem das garras do lobo infernal”: 

disciplinamento social e rigorismo moral 

 
 

O Estado português, como outras monarquias católicas, tivera como aliada na 

busca pelo controle social ao longo da primeira modernidade, a Igreja, que através de suas 

instituições e agentes, chegara a espaços em que a presença do primeiro era inexistente. 

Como esta entidade não estava desvinculada das questões políticas, os instrumentos 

usados pelos seus membros eram importantes meios para se impor uma disciplina social, 

que tinha por base a obediência522. 

Entre esses elementos de coerção e domínio social pode-se citar, os párocos em 

suas freguesias, os registros paroquiais, os sacramentos, as visitas pastorais, a educação, 

o ensino da doutrina, as missões, as leis e a justiça eclesiástica, as confrarias e a 

Inquisição523. No entanto, é válido observar que estes meios de imposição da obediência, 

necessitavam de consentimento dos sujeitados, ou melhor, negociação com estes524. Fato 

que é possível ser notado diante das denúncias feitas pelos fiéis, que refletiam a 

interiorização e o consenso sobre a disciplina525. 

Mas, onde se enquadram os bispos nesta discussão? Enquanto maior autoridade 

da Igreja em suas dioceses, era de sua competência gerenciar os mais variados 

mecanismos de vigilância e controle social, pertencentes àquela instituição. Seja levando 

esses instrumentos onde a presença do Estado era frágil, seja fiscalizando suas 

operacionalidades e os aperfeiçoando. Todavia, para termos uma melhor compreensão da 

ação episcopal em busca do disciplinamento social, é necessário relacionarmos com as 

 
 

 

 

522 PALOMO, Federico. «Disciplina christiana» Apuntes historiográficos en torno a la disciplina y el 

disciplinamento social como categorías de la historia religiosa de la alta edad moderna. Cadernos de 

História Moderna, nº 18, Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense, Madrid, 1997, p. 136. 
523 Idem; HSIA, Ronald Po-Chia. Disciplina social y catolicismo en la Europa de los siglos XVI y 

XVII. Manuscrits: revista d'història moderna, n. 25, p. 29-43, 2007. 
524 HSIA, Ronald Po-Chia. Disciplina social y catolicismo en la Europa de los siglos XVI y XVII... Op. cit., 

p. 31. 
525 Idem, p. 34. 
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questões morais levantadas tanto individualmente, quanto coletivamente. É o que 

pretendemos fazer aqui. 

Para entender determinadas ações de D. Tomás ao longo de sua governança, com 

o intuito de disciplinar os fiéis e os agentes eclesiásticos, devemos interpretá-las tendo em 

perspectiva seu rigorismo moral, característico de movimento religioso com o qual ele 

simpatizava, o jansenismo, e da ordem religiosa que era membro, a dos Cônegos 

Regrantes de Santo Agostinho. 

Também é de nosso interesse detectar como estas categorias, rigorismo moral e 

disciplinamento social, influenciaram decisões episcopais, que se tornaram úteis no início 

de sua administração para a implementação da obediência às ordens de D. José I e as de 

Pombal, e que com o fim do reinado daquele, fora de serventia para a governança de D. 

Maria I. Como esta discussão é ampla e passível de estudo específico, buscamos nos 

limitar a observar três situações, sendo elas, suas cartas pastorais, sua colaboração com o 

Estado a partir do caso de deserção de Manoel Coelho da Silva, e a implementação da 

reforma da Província de Nossa Senhora do Carmo de Pernambuco. 

 

 
“Ao clero, e Povo de Pernambuco”: diretrizes regalistas e ilustradas 

 
Um dos primeiros esforços de D. Tomás visando combater irregularidades e 

disciplinar o clero e os fiéis fora a elaboração de sua primeira carta pastoral, datada de 13 

de setembro de 1774. Neste texto normativo e instrutivo demonstrou sintonia com a 

política em curso durante o reinado de D. José I e instruíra sacerdotes e diocesanos quanto 

à doutrina. Ao iniciar a carta, o bispo buscou legitimar seu poder e reforçar o dever da 

obediência pelas suas ovelhas. Como outros episcopalistas alegava ser sucessor dos 

apóstolos, e ser sua jurisdição concedida diretamente por Cristo, postura que combatia 

implicitamente a ideia defendida pelos partidários do Papa, de que essa era dada por graça 

da Sé Apostólica526. Em outros termos, dizia o bispo, foi “[o Senhor], que inclinou a 

vontade do Soberano para nomear-nos, confiando de Nós a gravidade de hum pezo, o qual 

nos atemoriza, e assusta, conhecendo a fraqueza das nossas forças”527. 

 

 

526 SEABRA, João. A teologia a serviço da política religiosa de Pombal... op. cit., p. 370. 
527 Carta pastoral de D. Tomás da Encarnação costa e Lima, Cónego Regrante de Santo Agostinho [...], 

Bispo de Pernambuco reprova a negociação no eclesiástico, dá conta da origem das vigílias e proíbe os 
Festejos e novenas noturnas. PT-TT-RMC-B-E-001-6603, p. 1. 
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Logo, ocupando um posto conforme o desejo divino, restava ao corpo eclesiástico 

e aos diocesanos “conhecer o seu Pastor, ouvir, e seguir a sua voz”528. Pois, as medidas 

que pretendia implementar, seriam reflexo de escolhas de Cristo, além de que, não era 

intenção dele “ensinar outras Doutrinas, senão as mesmas, que Elle [Jesus] pregou, e 

ensinou, quando, humilhando-se na fórma de servo, desceo dos Ceos á terra, e fundou 

esta Igreja visível, que adquirio com o próprio Sangue, e na qual o seu Divino Espirito 

nos poz para a reger”529. 

Se o bispo cobrava o cumprimento de suas decisões, também o fez para o 

temporal, isto é, para as ordens régias. Ao sacralizar o poder do rei, rememorava os 

primeiros tempos da Igreja, para justificar o dever que tanto o clero quanto à população 

tinham de obedecer ao monarca. Clamando para que não resistissem aos mandos reais, 

“porque era o mesmo que resistir, e desobedecer às determinações de Deos, que os tinha 

destinado para o governo dos Póvos”530. 

E mais uma vez, defendeu e incentivou a conformidade ao reformismo 

pombalino, justificando desta vez que por meio das ações relacionadas à censura literária, 

promovidas por D. José I e o marquês de Pombal, os sacerdotes estavam tendo acesso a 

uma série de livros, nos quais se encontraria a verdadeira doutrina para o pasto espiritual. 

Daí instruíra o clero a usá-los, dado que 

Nelles achareis huma Moral certa, fundada nas Escrituras Santas, na 
Authoridade dos Concilios, dos Summos Pontifices, dos Santos Padres, 

e na mesma razão natural: achareis a Doutrina dos séculos, que deveis 

seguir, ou reprovar na instrução dos Póvos; aprendereis os Mysterios 

sólidos da nossa Religião; a obediencia á Suprema, e visivel Cabeça da 
Igreja, ao Vigário de Christo, e Sucessor de S. Pedro; aos Reys, nossos 

Soberanos, e Senhores; Conhcereis a autoridade, e limites destes dous 

poderes, Espiritual, e Temporal, a concordia do Sacerdocio, e do Imperio; 
lereis a exacta observancia, que deve haver das Leis Divinas, e Humanas; 

o aborrecimento dos vícios, e o amor das virtudes. Com amor paternal 

vos recomendamos a todos a lição, e estudo destes Livros531. 

Aqui indicava aos párocos e fiéis os seguintes títulos: Origem infecta da Moral 

Jesuítica, o Catecismo de Montpellier, a Deducção chronologica e analítica, o 

 

 

 

 

528 Idem, idem. 
529 Idem, idem. 
530 Idem, p. 3. 
531 Idem, p. 4. 
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Compêndio histórico do scisma do sigillismo e o Pároco instruído532. Textos de maior ou 

menor teor jansenista, regalista, conciliarista, anticurialista e antijesuítico. 

A normativa episcopal neste ponto, também estava expressamente tentando 

combater a resistência que muitos eclesiásticos tinham com relação ao uso dessas obras 

e se opondo aos jesuítas e sua perspectiva teológica moral, que para D. Tomás servia 

apenas para corromper os costumes, causando mal ao Estado, à sociedade e à Igreja. A 

retórica antijesuítica ainda se fazia latente, tendo em vista que este setor da Igreja era tido 

como inimigo do regalismo pombalino, principalmente por obedecerem diretamente à 

Cúria Romana, e não ao monarca533. 

Dito isto, orientava para que evitassem seguir os preceitos daqueles que 

difundiram uma “moral infecta” e agradecessem pela ação de D. José I e do Papa 

Clemente XIV, que movidos pela providência divina 

reparárão, e defendêrão o Templo Santo das ruinas, que ameaçavão, 

fazendo desaparecer da face da terra os maiores inimigos do Sceptro, e 
da Tyara, da justiça, e da verdade, aquelles Authores de Opiniões falsas, 

tyrannicas, homicidas escandalosas, e ofensivas aos pios ouvintes, 

solemnemente proscrita, e condemnadas pela Santa Sede Apostolica534. 

Assim, para convencer os fiéis e o clero a não seguir os preceitos defendidos pela 

Companhia de Jesus, e se contentarem com a decisão do rei e do Papa, que resultara na 

supressão da dita ordem, D. Tomás buscara deslegitimar seus membros, atacando tanto a 

doutrina seguida por aqueles, como suas condutas. Alegando inclusive, que a única coisa 

que o clero aprenderia com eles, era ser “hum Sacerdote impudico, e avarento, ambicioso 

e mercenário”, que não serviria de exemplo para suas ovelhas, mas antes, contribuiria 

para a subversão da ordem, o que punha em declínio o Cristianismo e os costumes535. 

D. Tomás em mais uma demonstração de conformidade com o reformismo 

pombalino, ordenara que os provisores, os juízes das justificações de genere, os vigários 

gerais e os juízes de casamento cumprissem o que determinava a lei régia de 25 de maio 

de 1773. Isto é, que não utilizassem como impedimento para o ingresso no sacerdócio, 

 

 

532 Idem, idem. 
533 LUZ, Ellen C.M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima: perfil de um prelado pombalino (1723- 

1774) ... op. cit., p. 15. 
534 Carta pastoral de D. Tomás da Encarnação costa e Lima, Cónego Regrante de Santo Agostinho [...], 

Bispo de Pernambuco reprova a negociação no eclesiástico, dá conta da origem das vigílias e proíbe os 

Festejos e novenas noturnas. PT-TT-RMC-B-E-001-6603, p. 4. 
535 Idem, p. 4-5. 
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nos benefícios eclesiásticos e para a realização de casamentos a distinção entre cristão 

velho e cristão novo, tendo em vista que ela só contribuía para fomentar o ódio e “divizoes 

nos filhos da Igreja, no Clero Secular e Regular, na Ordem dos Estados, e em todo o 

povo”. 

Recomendou que observassem as leis de 6 e 7 de junho de 1775 direcionadas para 

o Grão-Pará e Maranhão, nas quais se restituía a liberdade aos indígenas e retirava dos 

missionários o poder temporal para gerir os aldeamentos. E também se atentassem a de 8 

de março de 1758, que estendia às duas normas anteriores para toda a América 

portuguesa. Para que assim, se evitassem a injustiça, e que eles pudessem concorrer como 

os demais aos benefícios e ofícios da Igreja, visto que a mácula de “sangue da terra”, os 

inabilitavam a postos na hierarquia daquela instituição e no Estado536. 

Dando continuidade à observância dos regulamentos régios, que deveriam ser 

cumpridos com rigor pelo clero, D. Tomás chamara a atenção dos párocos que faziam 

testamentos pela falta de tabeliães, em especial os que estavam nos sertões, para 

procederem conforme as disposições das leis testamentárias, em especial a de 25 de junho 

de 1766, a de 9 de setembro de 1769, e a de 1 de agosto de 1774537. A primeira, 

apresentava um conjunto de fatores que anulavam o testamento, pois eram considerados 

abusivos e causadores de danos a família do testador. A segunda proibia a amortização 

pelos sacerdotes e a instituição das capelas em bens de raiz. Enquanto a última reforçava 

as anteriores538. Leis que para D. Tomás refletiam a caridade cristã do rei, que por meio 

delas 

socorre aos seus Vassalos contra os insultos da malignide [malignidade], 

e da cobiça, e contra as muitas falsidades, litígios, dissensões, e 

perturbações as famílias, como resulta da  livre e antiga  função dos 
 

 
 

 

 
 

536 Carta pastoral de 2 de julho de 1775. In: LUZ, Ellen C. M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima: 

perfil de um prelado pombalino (1723 - 1774) ... op. cit., p. 171. 
537 Idem, p. 171-72. 
538 Para uma análise mais detalhada destas leis, ver: ABREU, Laurinda. A política religiosa do marquês de 

Pombal: algumas leis que abalaram a Igreja. Revista Século XVIII, vol. 1, tomo 1, pp. 223-33, 2000; 

RODRIGUES, Claudia. Intervindo sobre a morte para melhor regular a vida: significados da legislação 

testamentária no governo pombalino. In: FALCON, Francisco; RODRIGUES, Claudia (Orgs.). A “Época  

pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015; WEHLING, Arno; WEHLING, 

Maria J. C. M. Racionalismo ilustrado e prática jurídica colonial. O direito das sucessões no Brasil (1750 

- 1808). Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ano 159, n. 401, 1998. 
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Testamentos; privando-se os legítimos herdeiros dos bens qe [que] a 

natureza e a Caride [caridade] lhes destinão539. 

Após justificar o porquê seguir a determinação régia, pedia para prestarem atenção 

ao fazerem os registros, para não ultrapassarem os limites de sua jurisdição. Instruía aos 

ditos padres que nos seis meses em que a matéria estava sob controle do foro eclesiástico, 

que enviassem de imediato a seu juiz de resíduos e para o vigário de vara que atendia a 

freguesia, o rol dos defuntos dos quais haviam feito testamento. E nos outros seis meses 

em que ficava sob responsabilidade do Estado, que remetessem aos magistrados régios. 

Lembrava aos juízes eclesiásticos que sua jurisdição, não lhes concedia poder para 

abrir os testamentos, nem os registrar, pois, a legislação atribuía tal dever aos escrivães 

dos registros dos testamentos e na falta deles, aos provedores, ficando assim, a seu 

encargo a tarefa de executar os que lhe pertenciam durante a sua alternativa e repassar aos 

provedores dos resíduos (régio), o rol de testamentos da alternativa eclesiástica540. 

Além de cobrar aos fiéis e ao clero a observância das ordens régias, cujas decisões, 

em sua visão, contribuíam para o bom governo espiritual da Igreja, a salvação das almas 

e para a imposição da justiça, D. Tomás buscara controlar seus modos de proceder. No 

trato com os diocesanos, pedia para que os sacerdotes atendessem 

com ternura de Pai, com vigilância de Guia, com o desinteresse de 

Discipulos de JESUS CHRISTO: não pareçais occupados mais, que no 

amor da sua salvação, fazendo praticar os exercícios de Religião, e 

frequentar os Sacramentos, explicando-lhes a palavra do Senhor, e as 

obrigações do Christianismo541. 

Suas palavras nos chamam a atenção tanto pela sua preocupação com a vida 

espiritual e moral dos fiéis, quanto pela dedicação em fazer com que estes tivessem acesso 

aos sacramentos. Esses dois pontos, aliás, eram recorrentes nas cartas pastorais na 

América lusa no século XVIII, como se vê nos casos dos bispados do Rio de Janeiro, 

Mariana e São Paulo542. 

 

 

 

539 Carta pastoral de 2 de julho de 1775. In: LUZ, Ellen C. M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima: 

perfil de um prelado pombalino (1723 - 1774) ... op. cit., p. 172. 
540 Idem, idem. 
541 Carta pastoral de D. Tomás da Encarnação costa e Lima, Cónego Regrante de Santo Agostinho [...], 

Bispo de Pernambuco reprova a negociação no eclesiástico, dá conta da origem das vigílias e proíbe os 

Festejos e novenas noturnas. PT-TT-RMC-B-E-001-6603, p. 5. 
542 TORRES-LONDOÑO, Fernando. Sob a autoridade do pastor e a sujeição da escrita: os bispos do sudeste 

do Brasil do século XVIII na documentação pastoral. História: Questões & Debates, v. 36, n. 1, p. 161-188, 

2002, p. 170-2. 
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Havia por parte dos prelados certo cuidado para que os sacramentos fossem 

administrados corretamente, sobretudo o da confissão e o da missa543. Em carta pastoral 

de 2 de julho de 1775, D. Tomás reserva um bom número de páginas para orientar quanto 

a quatro sacramentos: o de missa, de confirmação, o da penitência e matrimônio. Quanto 

às missas, atendendo a pedidos de párocos dos sertões, cujas freguesias eram muito 

dilatadas, autorizou que eles mandassem sacerdotes para os recantos mais longevos, e 

neles criassem altares para celebrarem missas em dias Santos e nos domingos, assim 

dando assistência àqueles que não podiam se deslocar para a sua igreja matriz ou capela 

filial. 

Também foi permitido aos vigários conceder-lhes licença, caso necessário, para a 

administração de outros sacramentos. Para se ter maior controle sobre as atividades 

destes, exigiu o bispo que tivessem um livro onde deveriam registrar os batismos, 

casamentos e óbitos que realizassem. Ainda ordenou que ficassem atentos e proibissem a 

presença de padres de ordens regulares, que andavam a ministrar missas, pregar, confessar 

e fundar altares, sem licença sua e cartas testemunhais de seus respectivos superiores. 

Cabendo-lhes, se preciso fosse, com o apoio do “Braço Secular”, os mandar presos para 

o prelado do convento de sua ordem mais próximo544. Afinal, neste estado, esses 

sacerdotes ficavam fora de seu controle, assim como punham em risco a correta aplicação 

das tarefas, pois, se não tinham concessão era por falta de instrução, ou por seu 

conhecimento ser considerado insuficiente545. 

Com relação à confirmação, por mais que o catecismo do Concílio de Trento e 

outros declarassem que só fossem administrados após alcançada a idade de sete anos, D. 

Tomás para atender à demanda local, diante do fato de que em muitas localidades a 

presença do bispo era rara, permitiu que fossem confirmados antes de atingir aquela faixa 

etária. Porém, determinara que os pais instruíssem seus filhos após receberem o 

sacramento, cabendo aos párocos reservar um livro para fazer o registro546. 

 
 

 

 

543 Idem, p. 170. 
544 Carta pastoral de 2 de julho de 1775. In: LUZ, Ellen C. M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima: 

perfil de um prelado pombalino (1723 - 1774) ... op. cit., p. 161-162 
545 Zanon, Dalila. A ação dos bispos e a orientação tridentina em São Paulo (1745 - 1796). Dissertação 

(mestrado em História), Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP: 1999, p. 20. 
546 Carta pastoral de 2 de julho de 1775. In: LUZ, Ellen C. M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima: 

perfil de um prelado pombalino (1723 - 1774) ... op. cit., p. 162-3. 
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Quanto à penitência, o bispo autorizou que os vigários pudessem absolver os casos 

que a ele era reservado pelo direito canônico e pelas Constituições em uso no bispado, a 

exceção era os de homicídio voluntário. Essa concessão se estendia para seus coadjutores, 

ou outro sacerdote nomeado para aplicar este sacramento547. D. Tomás ainda recomendara 

que se compadecessem 

das mizerias e fragilidades das suas ovelhas: e qe [que] sendo o 
Sacramento da Penitencia a segunda taboa qe [que] Jesus Christo Nosso 

Senhor deixou na sua Igreja pa [para] livrar-nos do segundo naufrágio, 

não a queirão negar, antes a estendão e offereção com toda a caridade aos 

qe [que] della necessitarem pa [para] serem salvos548. 

A respeito do matrimônio o prelado buscou orientar os párocos com relação a dois 

problemas comuns no bispado de Olinda, a realização de casamentos sem o 

consentimento dos pais, e de escravizados sem a permissão de seus senhores. No que diz 

respeito ao primeiro, ordenara que os vigários gerais ao terem em sua presença a moça 

acompanhada do pretendente, que a mandasse para seus pais, que investigassem a 

situação, e não permitissem que a cerimônia ocorresse. Assim como deveriam orientar 

aos genitores para não contradizer os filhos quando o casamento que almejavam não fosse 

dispensado, da mesma forma que lhes aconselhassem sobre a obediência que deveriam 

ter para com os seus pais. Em relação à segunda situação, determinou que só fossem 

admitidos aqueles em que os interessados comprovassem por meio escrito a permissão de 

seus respectivos senhores. O que também passara a ser uma exigência para o caso anterior, 

porém, a autorização partia dos progenitores549. 

Dispor sobre os sacramentos era uma forma de combater os desvios e restaurar a 

ordem. Além disso, tendo em mente que estes eram tidos por fulcrais para a salvação das 

almas dos diocesanos, se tornou um dos aspectos em que os bispos mais interviram, para 

que suas ovelhas não só tivessem acesso a eles, mas que os recebessem conforme o 

prescrito nos regulamentos. Vale ressaltar, como observou Londoño, que a boa 

administração dos sacramentos refletia uma melhor preparação e domínio sob aqueles que 

os ministravam550. 

 

 

 

 
 

547 Idem, p. 164. 
548 Idem, p. 165. 
549 Idem, p. 165-7. 
550 TORRES-LONDOÑO, Fernando. Sob a autoridade do pastor e a sujeição da escrita... op. cit., p. 170-1. 
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Diante de queixas de párocos com relação aos visitadores, que andavam 

exagerando no luxo e nos gastos no decorrer das visitas, o que sobrecarregava os 

queixosos e a população, afinal o ônus recaia sobre eles, D. Tomás, determinara que não 

se prolongassem nelas, e ao chegar na Igreja repassassem de imediato avisos para as 

demais que seriam visitadas, para que preparassem o que fosse necessário para suas 

diligências, para que assim este problema fosse solucionado. 

Ele também cobrou agilidade nas visitas às capelas, pois, cabia aos visitadores 

fiscalizar quanto “a decencia do Culto Divino” e às celebrações de missas, ficando as 

finanças por conta do provedor enviado pela Coroa, conforme determinação da legislação 

do Estado551. Aqui se observa a tentativa episcopal de evitar a usurpação de jurisdição, 

que poderia resultar em contendas entre agentes eclesiásticos e da burocracia estatal. 

A esses subordinados ainda recomendava que só abrissem processos e 

investigações quando os casos escandalizassem aos moradores da localidade. Nas 

situações em que os delinquentes se opusessem às advertências e não obedecessem, que 

acionassem os magistrados régios locais para os auxiliar no cumprimento de suas ordens. 

Mais uma vez o bispo buscava fazer com que o corpo eclesiástico atuasse em colaboração 

com os agentes da Coroa, estratégia que fora em boa parte influenciada pelas leituras das 

obras de Van Espen, em especial no tratante aos visitadores, onde defendia que “se os 

Magistrados Regios não ajudarem aos Vizitadores, não se conseguirão os fins desejados 

das vizitas”552. Afinal, quais eram os objetivos das visitas? O próprio prelado nos 

responde, “introduzir, ou se conservar a Sãa, e Catholica Doutrina, preservar os bons 

costumes; corrigir os mãos, admoestar ao povo à observância da Religião a paz e 

inocência de vida”553. 

Ao analisar os delitos cometidos pelo clero, D. Tomás chegara à conclusão de que 

um dos fatores para isto, era o fato de “que muitos forão admitidos ao Sacerdocio, sem 

serem chamados como Arão, mas levados da cubiça de ouro, e prata”. O que vinha 

causando “dissensões, e disputas injustas sobre preferencias aos Officios e Beneficios da 

Igreja. Queixas, calúmnias, e imposturas de Sacerdotes contra Sacerdotes”. Para o que 

observava que apenas “as virtudes, letras, e os merecimentos proprios devem [...] ser o 

 
 

551 Carta pastoral de 2 de julho de 1775. In: LUZ, Ellen C. M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima: 

perfil de um prelado pombalino (1723 - 1774) ... op. cit., p. 169-170. 
552 Idem, p. 170. 
553 Idem, p. 169. 
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fundamento da decisão de cada hum554. Note-se que ao apresentar três princípios 

tridentinos a serem observados no momento de seleção de um clero, virtudes, letras e 

merecimentos próprios, o bispo já dava orientações para aqueles que tinham pretensão 

em ingressar na vida religiosa. Assim, ele pretendia influenciar as decisões de futuros 

opositores aos benefícios e ofícios eclesiásticos, que tinham por proposito outros 

objetivos, que não o religioso. 

Aos que estavam em serviço, mandara que cumprissem as normas em vigor no 

bispado, que proibia o envolvimento do clero em negócios temporais, e se atentassem 

quanto a taxações indevidas pelos serviços religiosos, para que não tivessem lucros 

sórdidos e indignos555. Este apelo, que a princípio reforçava os desígnios da legislação 

eclesiástica, visava corrigir esta prática, que gerava muitas críticas e resistências por parte 

dos fiéis aos pagamentos de tarifas instituídas pela Igreja, e consequentemente dar maior 

credibilidade a seus membros, tão difamados em decorrência dos que cometiam tais erros. 

Não eram novidades os casos de padres envolvidos em comércio, e muitas vezes 

atuando na ilegalidade, ou melhor, no contrabando, principalmente pelos sertões da 

diocese. Fato que se dava entre outros motivos pelos baixos rendimentos que recebiam, e 

sua dependência financeira em relação aos fregueses. Problema que o bispo buscou 

combater e alertou os sacerdotes sobre tais irregularidades, para que casos como o do frei 

Pedro José de Souza, que através do tráfico e negócios ilícitos comprara uma fazenda na 

freguesia de Maranguape (comarca de Pernambuco), onde mantinha escravizados, 

lavoura, salina e forno de cal, não voltassem a acontecer556. 

Ou ainda, situações como a do padre Antônio de Souza Leão, que com os senhores 

de engenho Afonso de Albuquerque e João Cavalcanti, fora preso, acusado de ser um dos 

líderes de uma suposta revolta que se arquitetava contra a Companhia de Comércio557. 

Nestes dois casos, os sacerdotes além de desobedecerem aos regulamentos eclesiásticos, 

 

554 Carta pastoral de D. Tomás da Encarnação costa e Lima, Cónego Regrante de Santo Agostinho [...], 

Bispo de Pernambuco reprova a negociação no eclesiástico, dá conta da origem das vigílias e proíbe os 

Festejos e novenas noturnas. PT-TT-RMC-B-E-001-6603, p. 5. 
555 Idem, idem. 
556 FRANÇA, Anna L. T. Santas normas: o comportamento do clero pernambucano sob a vigilância das 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia – 1707. Dissertação (mestrado em História), 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002, p. 114. 
557 SANTOS, Gustavo A. M. Transgressão e cotidiano: a vida dos clérigos do hábito de São Pedro nas 

freguesias do açúcar em Pernambuco na segunda metade do século XVIII (1750 - 1800). Dissertação 
(mestrado em História social da cultura regional), Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 
2013, p. 151-2. 
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também o faziam para a legislação temporal. Suas ações e interesses entravam em choque 

com a do Estado e ainda causavam danos para ambas as instituições, para aquele agravava 

a sua Fazenda, para a Igreja, contribuía para uma imagem negativa do corpo sacerdotal, 

que no dia a dia poderia se converter em desobediência por parte dos fiéis. 

Tendo presenciado durante visita pastoral ao sul da comarca de Pernambuco no 

primeiro semestre de 1775, o consumo de carne durante a quaresma, D. Tomás 

pretendendo estabelecer a disciplina eclesiástica, determinara que os párocos atuassem 

para coibir tal prática, tanto por ser combatida pelas Constituição do Arcebispado da 

Bahia, quanto por ser uma questão defendida por 

alguns Missionarios Probabilistas, fundados em muitos daqueles Autores, 

qe [que] El Rey Nosso Senhor pella Sua Real Meza Censoria mandou 
recolher os quaes com estas opiniões Libertinas, e carnaes attrahião os 

povos pa [para] se fazerem assim mais amados e poderosos sobre elles558. 

Diante do exposto, o bispo recomendava que os párocos orientassem seus 

fregueses quanto ao cumprimento deste princípio, atentando-se para as exceções. Ou seja, 

para o caso de serem moradores pobres dos sertões, que não tinham acesso a outros 

produtos alimentícios, que não, a carne para comer, o mesmo era válido para viajantes 

que estivessem por estes locais. A regra também se estendia para casos de enfermidade, 

em que o médico considerasse indispensável o consumo de carne para a recuperação do 

paciente559. 

Ainda visando evitar irregularidades cometidas pelos fiéis, orientou aos párocos 

para que após as Ave-Marias não celebrassem novenas, casamentos, festejos, ou outras 

formas de devoções, para que assim se precavessem contra os delitos advindos dos 

contatos entre pessoas de ambos os sexos560. 

Ademais, as medidas adotadas por D. Tomás em suas duas cartas pastorais, que 

serviriam para instruir aos sacerdotes e aos fies, assim como discipliná-los conforme a 

doutrina eclesiástica, são caracterizadas tanto por seus traços regalistas, quanto pelo 

catolicismo ilustrado, que se difundia para além da Europa. Regalista, pela constante 

 

558 Carta pastoral de 2 de julho de 1775. In: LUZ, Ellen C. M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima: 

perfil de um prelado pombalino (1723 - 1774) ... op. cit., p. 168. 
559 Idem, p. 168-9. 
560 Carta pastoral de D. Tomás da Encarnação costa e Lima, Cónego Regrante de Santo Agostinho [...], 

Bispo de Pernambuco reprova a negociação no eclesiástico, dá conta da origem das vigílias e proíbe os 

Festejos e novenas noturnas. PT-TT-RMC-B-E-001-6603, p. 7. 
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legitimação do poder real sob a Igreja e ênfase em possíveis benefícios resultantes destas 

intervenções. Ilustradas por combater a escolástica, rejeitar concepções probabilistas e 

pelo seu rigorismo moral561. Esse último aspecto, inclusive ganha ainda maior destaque 

no caso do falso padre e desertor, Manoel Coelho da Silva. 

 

 
“Para exemplo de outros, que não fação o mesmo”: o caso de Manoel Coelho da 

Silva 

Em janeiro de 1782, o governador da capitania de Pernambuco, José César de 

Meneses consultara D. Tomás a respeito das reverendas concedidas ao padre Manoel 

Coelho da Silva, e relatara a situação irregular em que se encontrava o dito, tendo em 

vista se tratar de um desertor, isto é, um fugitivo dos serviços militares obrigatórios562, 

que havia ingressado na Igreja para escapar de cumprir suas obrigações, pela isenção dos 

eclesiásticos ao alistamento militar compulsório. 

Problema comum nas monarquias católicas naquele período, resultado 

principalmente das péssimas condições de trabalho, como visto no capítulo anterior, de 

mesmo modo que desertar era uma forma de demonstração de insatisfação e resistência à 

inserção forçada na vida militar. No entanto, apenas isso não explica a questão, tendo que 

considerar outros fatores como o fato de existir um certo distanciamento com relação ao 

núcleo familiar; o receio em morrer no exercício das funções, ou ainda o medo de atuar 

em combates, pelo despreparo; a rigidez da vida militar; as vexações estabelecidas por 

superiores e os excessos cometidos quanto às punições físicas por delitos considerados 

leves563. 

No caso aqui estudado, como bem observou Giovane Silva, o recrutamento militar 

de Manoel Coelho fora uma forma que o governador encontrou para repreender seus 

comportamentos sociais considerados subversivos. Tendo em vista que, o nível social da 

família, em especial a do pai, lhes garantia alguns privilégios, como ficarem isentos do 

 
 

561 SANTOS, Cândido dos. Matrizes do iluminismo católico da época pombalina. Estudos em homenagem 

a Luís António de Oliveira Ramos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p. 949-956, 2004, p. 

949. 
562 SILVA, Giovane A. “Povo que foge e mostra prezentemente grande aversão à vida militar”: a deserção 

nas tropas regulares da capitania de Pernambuco (1774 - 1808). Dissertação (mestrado em História social 

da cultura regional), Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2015, p. 44. 
563 Idem, p. 36-8. 
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recrutamento forçado nos serviços de tropas regulares, o que nem sempre fora respeitado, 

como vemos neste exemplo. Assim, para Coelho esta medida o desagradava tanto por 

afetar sua liberdade, ao ter que regrar seus horários conforme a nova responsabilidade, 

quanto pela convivência com pessoas de status sociais inferiores ao seu, e pelo modo de 

vida, já que o militar era bem diferente do que estava habituado564. Questões que podem 

nos ajudar a compreender o porquê de sua deserção. 

Assim, ao bispo o governador reportara que o dito Manoel Coelho da Silva, já era 

uma figura conhecida pela sua má conduta, tendo chegado até ele, denúncias de agressão, 

valentia e porte de arma contra aquele, feitas pelos moradores da Boa Vista. É provável 

que assim como contara a Martinho de Melo e Castro após o encontro com D. Tomás, 

alguns acontecimentos sobre o desertor, ele também tenha os narrado durante conversa 

com o bispo, com o intuito de demonstrar para ambos, o quão desordeiro aquele o era, e 

a necessidade de corrigi-lo, para não só se extirpar as desordens, mas que servisse de 

exemplo para os demais. 

Durante a conversa com D. Tomás foi discutido sobre o interesse do desertor em 

ingressar na vida religiosa, onde o governador ouviu que em 1774, Manoel Coelho da 

Silva mandara para estudar em Coimbra, três filhos. Quatro anos depois um deles, seu 

homônimo retornou, e logo o pai o levou até o prelado para o ordenar, no entanto, o 

mesmo o considerou incapaz565. A decisão do bispo era reflexo de sua preocupação com 

os indivíduos admitidos para o corpo eclesiástico, assim como pelo contexto em que se 

deu o pedido, ainda estava em voga a determinação de 1768 que proibia novas ordenações 

no bispado, como visto no capítulo 2. 

Para o governador foi a partir desta negativa que as desordens públicas 

começaram. Lembrara que durante uma novena a noite, o dito Manoel Coelho repassou 

ordens a um “mulato seu” para que na frente das Igrejas onde houvesse o maior número 

de pessoas, soltasse foguetes de busca-pés. Porém, em uma destas estava presente o 

tenente de granadeiros do regimento do Recife, José Vaz de Pinho, que repreendeu o 

subalterno e o alertou de que caso soltasse outro foguete o prenderia. Este por sua vez, 

contou o ocorrido para Coelho, que foi de imediato até o tenente, e o desafiou a prender 

 

564 Idem, p. 158-9. 
565 Ofício do governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses], ao secretário de estado da 

Marinha e Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre a prisão e fuga de Manoel Coelho da Silva. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 143, D. 10510. 
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seu subordinado, reordenando que ele voltasse a cumprir suas ordens, pois “queria ver se 

o prendia”. 

Perante a afronta, José Vaz se retirou e ao encontrar dois oficiais de seu regimento 

mandou que executassem a prisão deles, e posteriormente repassou ao governador o 

ocorrido. Obteve daquele, ordens para o recrutarem para o seu regimento até se ter uma 

solução definitiva para o caso. Como o pai daquele não quisera ser seu fiador, José Cézar 

de Meneses ordenou sua transferência para o presídio de Fernando de Noronha, local em 

que eram geralmente enviados os desertores capturados para cumprirem sua pena566. Ali 

ficara por seis meses, até que o progenitor mudara de opinião567. 

No entanto, em seu segundo dia de liberdade cometera outra irregularidade, 

desertara do regimento do Recife, refugiando-se no entorno daquela vila. Por esta ação, 

o governador convocou o pai do mesmo e lhe deu o prazo de um mês para dar sua 

localização, caso contrário ele é que seria prezo. Quinze dias após esta conversa, o 

foragido fora visto por um soldado às oito horas da noite, e ao tentar prendê-lo, houve 

reação por parte dele, que puxara uma catana contra o oficial, que buscou convencê-lo a 

não tomar nenhuma atitude extrema, tendo em vista que ele também não pretendia. Em 

meio à negociação, Coelho pediu que o acompanhasse até em casa para trocar de 

vestimenta. Mal sabia o sargento que ao chegar à residência daquele sairia sem alcançar 

seu intento, devido à hostilidade dos “negros” do curtume e das mulheres da casa, que 

passaram a lhe descompor568. Esta postura de familiares e seus escravizados reforça a tese 

de que sua fuga 

esteve lastreada por medidas previamente estabelecidas, sustentadas 
através de estratégias e artimanhas arquitetadas pelos parentes com 

envolvimento de seus escravos. Eles compunham uma rede de 

solidariedade que acenava para a conivência necessária à proteção do 
desertor569. 

Contudo, ao ter notícia deste fato, José César cumpriu com sua decisão e prendeu 

o genitor do fugitivo, que só seria liberto após dizer o paradeiro dele. Medida corriqueira 

 
 

566 SILVA, Giovane A. “Povo que foge e mostra prezentemente grande aversão à vida militar” ... op. cit., 

p. 159. 
567 Ofício do governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses], ao secretário de estado da 

Marinha e Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre a prisão e fuga de Manoel Coelho da Silva. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 143, D. 10510. 
568 Idem. 
569 SILVA, Giovane A. “Povo que foge e mostra prezentemente grande aversão à vida militar” ... op. cit., 

p. 161. 
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nos casos de deserção, cujo propósito era a sensibilização do desertor para o regresso às 

fileiras militares570. Porém, não tardou em chegar ao seu conhecimento que a mãe e uma 

tia do sujeito haviam o ajudado a fugir para a Bahia, de onde partira para o reino. Como 

retaliação o governador substituiu a prisão do pai, pelo recrutamento outro filho de 19 

anos. 

Ainda assim, com o retorno de Manoel Coelho no Navio Rite ao Recife, pretendia 

José César capturá-lo, no entanto, não contara com o fato de que ele apareceria portando 

passaporte assinado pela rainha e ordenado571. Por meio da cópia daquele documento 

temos a alegação usada pelo desertor, para justificar tanto sua ida ao reino, quanto seu 

retorno à América portuguesa, foi “tratar de varias dependencias, que tudo concluiu, e se 

recolhe àquela de donde hé natural”572. 

Diante dos fatos narrados pelo governador, D. Tomás logo entrou em contato com 

o secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, e aos 18 de 

janeiro daquele ano, dava seu parecer sobre Manoel Coelho da Silva, com o intuito de 

corrigir um erro que era ruim para ambas as instituições. Para o Estado além de causar 

danos à composição das tropas, também resultava na perda de investimento. Quanto à 

Igreja, poderia significar o ingresso em suas fileiras de sujeitos despreparados, que ao 

invés de edificarem os fiéis, poderiam colocá-los em erros. Assim, o bispo buscou auxiliar 

o governador na queixa contra o dito padre, testemunhando que as reverendas 

apresentadas por aquele eram falsas. Em sua carta afirmava 

Este clérigo hera soldado de Infantaria paga de hum dos Regimentos 

desta Praça, e que a dezertando se pasou clandestinamente para essa Corte 

e ahi se ordenou sem Dimisorias minhas, aprezentando Reverendas falças 
sem Eu saber, e concorrer para diligencia alguã necessária para sua 

Ordenação, e agora aparece aqui ordenado de sacerdote. Elle ainda não 

veio a minha Prezença, = E Eu pretendo corregir esta temeridade não 
somente pela violação dos Sagrados Canones, mas tão bem para exemplo 

de outros, que não fação o mesmo573. 
 

 

 

570 Idem, p. 162. 
571 Ofício do governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses], ao secretário de estado da 

Marinha e Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre a prisão e fuga de Manoel Coelho da Silva. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 143, D. 10510. 
572 Ofício do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ao secretário de estado da 

Marinha e Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre a falsa ordenação de Manoel Coelho da Silva. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 143, D. 10511. 

 
573 Idem. 
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Portanto, pretendia D. Tomás fazer cumprir o disposto na legislação eclesiástica, 

que determinava que aqueles que desejassem ingressar na vida sacerdotal deveriam ser 

ordenados pelos próprios bispos, nos casos em que o prelado não pudesse, o ordenamento 

podia ser realizado em outro bispado, desde que aquele passasse reverendas e justificasse 

os motivos para que a ordenação não fosse realizada na diocese de origem do suplicante. 

Para que assim se fizessem as devidas investigações e eles pudessem ser ordenados574. O 

que não fora o caso de Manoel Coelho. 

Aos 21 de junho, Martinho de Melo e Castro, repassara a D. Tomás as ordens de 

D. Maria I, para agir contra o desertor e falso padre “com toda a severidade das Leys”575. 

Porém, antes mesmo da decisão régia, o bispo abriu processo contra o falso padre no 

Auditório eclesiástico, que pelo seu provisor, em 11 de março do ano em curso, o 

sentenciara com base no Concílio de Trento e das Constituições em uso no bispado, a 

quatro meses de prisão, seguido de um ano de degredo para fora da diocese e suspensão 

das ordens. Tais medidas foram contadas em resposta dada em setembro, onde o bispo 

aproveitara a ocasião para acrescentar outra decisão sua, a de obrigar o réu a comparecer 

ao hospício dos capuchinhos para que “tivesse Exercicio Espirituaes e se instruísse nas 

obrigaçoens de hum bom Eclezhiasico”576. 

No mais, esta não fora a primeira vez que as autoridades do Estado recorrera ao 

prelado para que intervisse em casos de irregularidades de sacerdotes, isso fazia parte da 

rotina administrativa dos bispos em suas dioceses. Nem tão pouco, o de maior destaque. 

A atuação que mais marcara a governança de D. Tomás relativa a esta questão, fora sua 

intervenção na Província de Nossa Senhora do Carmo de Pernambuco. 

 

 
Restaurar a ordem: a Província de Nossa Senhora do Carmo de Pernambuco 

 

 

 

 
 

574 SANTOS, Gustavo A. M. Política tridentina e política pombalina: as características das ordenações de 

padres em Pernambuco na segunda metade do século XVIII. In: Anais do II Simpósio Internacional de 

Estudos Inquisitoriais. Salvador, setembro de 2013. p. 12. 
575 Ofício do governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses], ao secretário de estado da 

Marinha e Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre a devassa feita sobre Manoel Coelho, desertor e 

falso padre. AHU_ACL_015, Cx. 145, D. 10635. 
576 Ofício do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ao secretário de estado da 

Marinha e Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre a punição do padre, [Manoel Coelho da Silva], 

ordenado com reverendas falsas. AHU_ACL_015, Cx. 145, D. 10627 
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Chegando ao conhecimento régio o estado irregular em que se encontrava a 

Província de Nossa Senhora do Carmo do Recife, solicitou D. Maria I ao núncio apostólico 

que provesse D. Tomás da Encanação como provisor daquela repartição, para que 

extirpasse as desordens e implementasse a disciplina. Requerimento que fora atendido, e 

aos 4 de setembro de 1777, o secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de 

Melo e Castro, enviara ao bispo, o selo volante, a carta e o breve do núncio, onde 

constavam as tarefas a serem realizadas e os limites da jurisdição episcopal nesta 

empreitada. Também ia a ordem real, que mandava que se repassasse por meio daquela 

secretaria toda ação que executasse e qualquer incumbência que necessitasse do aval da 

rainha, para que a missão fosse concretizada577. 

Em carta de 30 de outubro daquele ano, ao bispo, a rainha explicava o porquê 

desta medida, em suas palavras, 

Entre os muitos e graves cuidados que nos causa o governo dos Povos 

que a omnipotencia divina foi servida entregar a minha direcção das 

famílias religiosas destes meus Reinos e dominios porque sendo ellas 
umas corporações dignas da mesma Real atenção quando se conservão 

conformes às regras que lhes derão seus Santos fundadores as suas 

instrucções com os exemplos devidos e verdadeiramente religiosos e com 
as doutrinas sólidas com que instruem os Povos, assim no pulpitos como 

nos confissionarios, são muito uteis ao estado para conter os mesmos 

Povos nas suas obrigações e na exacta observancia das leis divinas e 

humanas; ao contrario quando se apartam das suas instrucções e passão a 
viver em escandalosa relaxação, não observando o seus institutos, e 

religiosos costumes, e fazem-se não só inuteis ao estado, mas até a serem 

prejudiciaes, e insoffriveis aos mesmos Povos com os seus irregulares 
procedimentos578. 

Assim, agir sobre os desvios daqueles, além de ser seu dever enquanto protetora 

da Igreja portuguesa, também era enquanto chefe de Estado, tendo em vista que a má 

conduta destes religiosos poderia resultar em desobediência aos regulamentos, não só 

eclesiásticos, mas também seculares. Vigiar e zelar para que a disciplina fosse observada 

por aquele conjunto de sacerdotes era um importante ação, que objetivava fazer com que 

“os Religiosos dellas com os seus exemplos de virtudes [edificassem] os [...] vaçallos”579. 

 

 

 
 

577 Carta dirigida pelo ministro Martinho de Mello ao bispo diocesano, em 4 de setembro de 1777, com 

relação a certos factos de irregularidade da Ordem do Carmo da Reforma de Pernambuco, e mais dous 

documentos sobre os mesmos factos. Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico 

Pernambucano, n. 43, Recife: Typographia de F. P. Boulitreau, 1893, p. 54-5. 
578 Idem, p. 55. 
579 Idem, p. 55-56. 
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Para a rainha a principal causa para os desvios de comportamento pelos religiosos 

carmelitas e de outras ordens era que estes passavam pouco tempo nos claustros e 

conseguiam com facilidade perante os prelados, licenças ou prorrogação desta, para 

atuarem fora das dependências da ordem. Daí que na busca por coibir os delitos, mandava 

que D. Tomás logo que recebesse a sua correspondência, ordenasse que todos os 

sacerdotes que estivessem fora de seus conventos e mosteiros se recolhessem, e 

passassem ordens para que os superiores daqueles, não concedesse com tanta facilidade 

tais licenças, apenas em casos plausíveis e com tempo limitado. Ainda pedia a rainha que 

o bispo ficasse atento aos superiores da ordem, para ver se estavam assistindo 

adequadamente os religiosos que se encontravam enfermos580. 

Além destas determinações, o breve concedido ao bispo, que por sinal, 

assemelhava-se muito com o enviado anos mais tarde ao prelado do Rio de Janeiro, D. 

José Joaquim Justiniano Mascarenhas Castelo Branco581, determinara que ele escolhesse 

um visitador para fazer diligências a Ordem e quando esta tarefa estivesse concluída que 

convocasse e presidisse o Capítulo Provincial, isto é, a reunião que deveria ser trienal,  

pela qual os sacerdotes com direito à votar e os representantes dos diversos conventos da 

província escolhiam tanto seus superiores provinciais, quanto os conventuais582. A D. 

Tomás também eleger novos definidores, ou seja, membros que comporiam o Definitório, 

que correspondia ao conselho que auxiliava o provincial na governança da província583. 

Porém, nenhum podia ser da gestão passada. Além de ficar sob sua responsabilidade o 

dever de restaurar os antigos costumes, conforme o primeiro regulamento da Ordem584. 

Aquela não seria a primeira vez que o bispo teria de tomar alguma atitude com 

relação a integrantes da Ordem do Carmo, em momentos anteriores já havia escrito aos 

superiores daqueles, pedindo para que não concedesse licença para pregarem, nem 

confessarem fora dos claustros por prazo maior que um ou dois anos. No entanto, nem 

sempre era atendido, pois, muitos viam essa postura como ingerência do prelado. O que 

 
 

580 Idem, p. 56. 
581 Ver SILVA, Leandro F. L. Regalismo no Brasil colonial: a coroa portuguesa e a Província de Nossa 

Senhora do Carmo do Rio de Janeiro (1750 - 1808). Dissertação (mestrado em História Social), 
Universidade de São Paulo, São Paulo: 2013. 
582 Idem, p. 484. 
583 Idem, p. 329. 
584 Ofício do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ao arcebispo de Petra e núncio 

Apostólico, sobre ter recebido ordem para eleger um visitador que visite toda Província Reformada de Nossa 

Senhora do Carmo da diocese de Pernambuco. AHU_ACL_CU_015, Cx. 128, D. 9692. 
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contribuía para fortalecer a má impressão que tinha D. Tomás com relação à Ordem do 

Carmo de Pernambuco. Essa imagem negativa nem sempre fez parte de sua realidade, ele 

lembrava que o estado precário em que se encontrava a província, começara a se dar nos 

últimos vinte anos, antes “Esta Provincia foi muito douta, e exemplar em virtudes”585. 

Mas, o que teria levado a esta situação? Diferente de D. Maria I, que como vimos, 

apontava para a flexibilização da vida religiosa fora dos claustros, D. Tomás apontou para 

o conflito de gerações e a “frouxidão, e condescendencia” dos superiores. O que quer 

dizer que as desordens da província se acentuaram porque os superiores foram 

condescendentes para com os desejos dos mais novos, e por também não terem sido fortes 

o suficiente para negar concessões a certos religiosos, diante das pressões de pessoas do 

alto escalão social586. 

Todavia, perante a oportunidade de poder encabeçar uma reforma na Ordem, que 

poderia solucionar um dos vários pontos de tensão que afligiam sua governança, D. 

Tomás foi a campo cumprir as determinações régias e apostólicas. Em 2 de novembro de 

1777, em visita ao convento carmelita do Recife, mandou que se recolhessem ao claustro 

os religiosos, e após convocar toda a comunidade, fez a leitura das ordens régias e do 

breve, tendo em vista legitimar suas ações, e evitar possíveis resistências. Feito isto, 

admoestou a todos quanto a observância da disciplina da Ordem, que estava a quem do 

ideal. 

Naquela ocasião, nomeou para visitador da Província o padre e mestre, José dos 

Remédios, que para ele era um “Religioso de conhecida virtude, e exemplo”, e que outrora 

havia sido prior do Convento do Recife, o qual administrou com zelo e em conformidade 

com as leis. Para secretário das visitas elegeu Fr. Antônio das Chagas, também 

considerado exemplar. Como o prior do Convento, Fr. Jeronimo de Santo Antônio 

encontrava-se muito doente, além de passar maior tempo fora do claustro, em uma quinta 

do Convento, junto ao Fr. Félix de Santa Clara, tido por D. Tomás como um sujeito de 

menor observância e delinquente, o bispo o considerou inábil para o exercício do ofício, 

logo estabelecendo que o subprior passasse a gerenciar a casa587. 

 

 

 

 

585 Idem. 
586 Idem. 
587 Idem. Para outras ações ver o anexo IV. 
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Após ter sido realizada a visita na ordem, o prelado decidira convocar o Capítulo, 

para a realização de eleições. Porém, na presidência daquela assembleia, não teve uma 

gestão fácil, inclusive chegou a pensar em suspender a sessão várias vezes e fazer uma 

lista dos religiosos que a seu ver eram os mais dignos para os benefícios e ofícios e remeter 

a rainha para maiores providências, o motivo para isso? Para ele os gremiais estavam mais 

preocupados com os interesses particulares, do que com o “bem cómum da Ordem”. Ainda 

assim, deu prosseguimento às votações, atentando-se para aqueles que em sua concepção 

eram dignos e não pertencessem ao governo passado, apesar de que ele sabia que naquele 

grupo havia alguns merecedores, para os quais buscou agraciar com funções em ministérios 

literários, assim, afastados das questões administrativas588. 

Atendendo a demandas de alguns religiosos que não estavam bem providos, D. 

Tomás aproveitara-se daquela ocasião para determinar que a cada um deles, por semana, 

fossem dadas duas missas livres. Quanto aos pregadores de esmolas, que de seus sermões 

destinassem uma parte do valor para a comunidade e a outra fizesse uso para suprir suas 

necessidades, devendo guardar o valor por um oficial nomeado por seu superior. Com 

essas ações sendo efetuadas dizia o bispo, que era possível verificar que a ordem se 

estabelecia na província, mas para ela permanecer, pedia que a rainha se comovesse e 

concedesse licença para o ingresso de novos noviços nela, para auxiliar aos velhos e 

enfermos589. 

A atuação de D. Tomás na Ordem do Carmo fora motivo de contestação por alguns 

de seus membros, em especial pelo presidente daquela província, que o acusava de arrogar 

para si direitos que o breve apostólico não lhe haviam imputado e cometer muitos 

excessos. Por exemplo, citara duas ocasiões, nas quais o bispo fez-lhes prestarem 

obediência pública, uma delas, no dia 28 de outubro de 1777, no palácio episcopal, em 

que recebera as ordens régias e o breve. Outra, em 4 de novembro daquele ano, em que 

 

 

 

 

 
 

588 Ofício do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ao núncio Apostólico, sobre 

ter convocado o capítulo da Província da Reforma de Nossa Senhora do Carmo e ter promovido as eleições 

do dito capítulo. AHU_ACL_CU_015, Cx. 128, D. 9734. 
589 Ofício do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ao secretário da Marinha e 

Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre se ter eleito um visitador para a Provincia Reformada de 

Nossa Senhora do Carmo, devido ao estado de irregularidades em que se encontra a referida província e se 

ter tomado resoluções a respeito destas irregularidades, remetendo a pauta das eleições do capítulo 

provincial do Carmo. AHU_ACL_CU_015, Cx. 128, D. 9735 
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durante a celebração do hino, Te Deum Laudamus, o bispo se fez presente para reforçar 

os textos que legitimavam suas ações590. 

Por mais que frei João da Encarnação questionasse a espetacularização dos fatos, 

o proceder do prelado fazia parte de sua estratégia para reafirmar seu poder e edificar aos 

outros sacerdotes e a população pelo receio em serem expostos socialmente. Alguns 

bispos aproveitavam-se das irregularidades cometidas por seus subordinados, para os 

desqualificar, e assim, enquanto buscavam corrigir a conduta destes, se apresentavam 

enquanto representantes da ordem591. 

Feita esta observação, voltemos às queixas do religioso, que também o criticava 

pelo fato de naquele 28 de outubro, o bispo ter enviado ordens, em que reservava para si 

o direito de conceder licenças aos párocos que almejavam pernoitar fora do convento. 

Além das repreensões constantes aos religiosos, acusava o prelado de querer ser visitador 

sem ter jurisdição para isso, e desrespeitar as Constituições da Ordem, ao trocar religiosos 

de um convento para outro às vésperas do Capítulo, pois, o regulamento determinava que 

isto não fosse feito três meses antes do dito592. 

Os excessos episcopais não encerravam por ali, o religioso ao denunciar o prelado 

à rainha, dizia faltar-lhe “as expressoens” para descrever a mesma, uma devassa que o 

bispo realizou. Um caso “tão estranho, como nunca praticado pr [por] Ordinro [Ordinário] 

algum contra os Regulares”. Segundo ele, D. Tomás passou a investigar a todos de modo 

arbitrário, com o intuito apenas de incriminar aos investigados, ouvindo apenas as 

testemunhas de acusação. Que em sua composição era formada por pessoas que eram 

inimigos deles, ou que não simpatizavam com a Ordem, alguns inclusive vindo de fora 

da vila e sendo forçados a testemunhar sob pena de excomunhão. 

Acrescentara o frei que o ponto áureo da devassa se daria no dia 9 de dezembro 

de 1777, onde pretendia o prelado prender vários religiosos, o que não se realizou devido 

à interferência do governador, que conversou com o bispo quando este lhe foi pedir ajuda 

militar, para a execução de seu intento. Feita as acusações, Fr. João da Encarnação, 

 

590 Carta do frei João da Encarnação à rainha, [D. Maria I], sobre o excesso de autoridade do bispo de 

Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ultrapassando os poderes de sua delegação no que 

se refere a Província de Nossa Senhora do Carmo. AHU_ACL_CU_015, Cx. 128, D. 9695. 
591 TORRES-LONDOÑO, Fernando. Sob a autoridade do pastor e a sujeição da escrita... op. cit., p. 173. 
592 Carta do frei João da Encarnação à rainha, [D. Maria I], sobre o excesso de autoridade do bispo de 

Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ultrapassando os poderes de sua delegação no que 

se refere a Província de Nossa Senhora do Carmo. AHU_ACL_CU_015, Cx. 128, D. 9695. 
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concluíra sua indignação, constatando que as medidas adotadas e a forma com que foram 

implementas por D. Tomás, só os levaram ao descrédito, a desonra e a má fama593. 

A postura do religioso em denunciar D. Tomás foi motivada muito mais por 

questões pessoais que pela preocupação com a Província. Fr. João da Encarnação 

compunha o grupo de sacerdotes que estavam diretamente ligados ao antigo corpo 

administrativo da ordem, em seu caso, ele era o provincial do Convento do Carmo do 

Recife, considerado o mais problemático. Sendo assim, fora proibido de concorrer nas 

eleições para o posto de presidente da província pelo bispo. Que, por sua vez, o 

responsabilizava por todas as irregularidades naquele claustro, pois por governar a tanto 

tempo o convento se acomodara e permitira que os desvios se tornassem frequentes 

naquele ambiente, além de ser despótico, não dando atenção aos definidores594. No mais, 

não tivemos acesso a nenhum documento com determinações para que o prelado fosse 

investigado, o que nos faz pensar que as acusações do religioso não tivera o efeito 

desejado. 

Contudo, tanto a ação pastoral de D. Tomás, como sua intervenção nos casos do 

falso padre e desertor, Manuel Coelho da Silva, e da Ordem do Carmo em Pernambuco, 

possibilitam compreender como o bispo com seu rigorismo moral (que não partia apenas 

dele, mais influenciado por movimentos internos à Igreja, em que um dos pilares era a 

dita categoria, como no caso dos jansenistas), buscou impor a disciplina eclesiástica ao 

clero e aos fiéis. Na medida em que imputava aquela, simultaneamente atuava para o 

controle social pelo Estado, visto que não só cumpria as normas régias, mais ordenava 

que todos a observassem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

593 Idem. 
594 Ofício do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ao secretário da Marinha e 

Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre se ter eleito um visitador para a Provincia Reformada de 

Nossa Senhora do Carmo, devido ao estado de irregularidades em que se encontra a referida província e se 

ter tomado resoluções a respeito destas irregularidades, remetendo a pauta das eleições do capítulo 

provincial do Carmo. AHU_ACL_CU_015, Cx. 128, D. 9735. 
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Considerações finais 

 

 
Aos 14 de janeiro de 1784, D. Tomás concluía sua governação à frente do bispado 

de Olinda, restando ao Cabido em sede vacante e ao bispo sucessor dar continuidade, ou 

não, a seus projetos. Por parte do corpo capitular, as suas decisões continuariam em vigor 

até novas ordens régias, conforme informação enviada à rainha com a notícia do 

falecimento do bispo595. 

Seus últimos dias foram bastante sofridos. Com quadro de “toques reumáticos”, 

em algumas ocasiões com erisipela leve que afetava sua perna esquerda, e também de 

uma indisposição, que iniciara durante a visita as partes do sul da diocese feita em 1775. 

A partir daí passou a reclamar de desconforto na região inferior do ventre, que geralmente 

era acompanhado de sudorese e prostração. Com o passar do tempo passou a ter vertigens 

e por indicação de diferentes sujeitos próximos, foi convencido a se tratar com sangria 

para evitar novas crises. 

Porém, o procedimento fora realizado incorretamente e trouxera efeitos colaterais 

graves. Pois, fora feita na mesma perna enferma. No corte apareceu um “decubito 

erizipellatoso” que se expandira para outras partes do corpo, causando-lhe febres 

frequentes, também passou a ter delírios e sua língua ficara “árida”, além de complicações 

respiratórias, sonolência, irritação e suspensão da urina. Inclusive seu corpo passara a 

apresentar vários pontos com hemorragias, para as quais os cirurgiões optaram pela 

incisão. Para além deste fato, seu corpo apresentava sinais de gangrena596. O quadro 

chegara a tal estágio que os medicamentos já não faziam efeito. 

Assim, o bispo não resistira, vindo à óbito. Seu falecimento deixou a muitos de 

seus “súbditos desconsolados, e saudosos”, tendo em vista que “as suas Relevantes 

virtudes attrahirão hum excessivo affecto não só das Pessoas Eccleziasticas, como de todo 

o povo”597. No entanto, ele havia deixado suas marcas à frente da administração daquela 

 

 

 

595 Carta do Cabido da Catedral de Pernambuco à rainha [D. Maria I], sobre o falecimento do bispo de 

Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 150, D. 10882. 
596 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o falecimento do Bispo de Pernambuco, [D. Tomás 

da Encarnação Costa e Lima]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 150 D. 10889. 
597 Carta do Cabido da Catedral de Pernambuco à rainha [D. Maria I], sobre o falecimento do bispo de 

Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 150, D. 10882. 
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diocese. Aqui nos referimos às suas ações voltadas tanto para a Igreja, quanto às relativas 

ao Estado durante os reinados de D. José I e D. Maria I. 

Como vimos e bem demonstrou Ellen Luz, ele foi um filho de seu tempo e 

despontou por corresponder as novas exigências sociais, formativas e de experiências 

impostas pelo rei, com seu ministro para pôr à frente das mitras do Império português 

sujeitos que viessem a colaborar com as reformas que estavam em implementação598. 

Sua postura episcopalista, regalista e jansenista, em parte fruto de um catolicismo 

ilustrado em formação, dialogavam com os interesses de Pombal, que precisava do braço 

eclesiástico para a legitimação de suas decisões, na busca por aperfeiçoar o aparelho 

burocrático, florescer a economia, a sociedade e a cultura do Estado lusitano, além de 

ampliar a centralização do poder régio. D. Tomás não tardara em contribuir de forma mais 

enfática com o reformismo pombalino, o fez assim que tomara posse do bispado e soubera 

da realidade daquele. 

Atuou por meio de textos normativos e instrutivos, em ações de cooperação com 

os agentes da burocracia estatal, ou ainda nos púlpitos, cobrando obediência às ordens 

régias, defendendo as reformas e a figura de Sebastião José de Carvalho e Melo, e 

sacralizando o poder do monarca. Colaboração que tinha o intuito de alcançar maior 

autonomia perante a administração de sua diocese e assim pôr em prática sua perspectiva 

de Igreja. Como vimos nos capítulos 4 e 5, ele realmente chegara a concretizar algumas 

medidas, que acabara gerando atrito com outros sacerdotes, que se opunham as 

concepções ideológicas, teológicas e eclesiológicas defendidas por ele. 

Nos chama atenção ainda, o fato de que embora fosse nomeado por D. José I, o 

prestígio do bispo continuou no reinado de D. Maria I, mesmo ela conhecendo a 

proximidade dele com o marquês de Pombal e de denúncias feitas contra o mesmo, por 

usurpação de jurisdição e excessos cometidos durante sua governança, como fizeram os 

padres João da Cunha Meneses e João da Encarnação. 

Essa situação o favorecera, que mesmo com a mudança de reinado, prosseguira 

com certo grau de autonomia e executara suas ideias. Em compensação enquanto vassalo 

real, ou melhor “Bispo de Sua Magestade”, como gostava de frisar em suas cartas a 

 

 
 

598 LUZ, Ellen C.M. Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima... op. cit., p. 157. 
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rainha, permanecera colaborando para através da disciplina social, alcançar a obediência 

dos fiéis, o que seria útil para ambas as instituições. 

Não podemos finalizar estas ponderações sem nos atermos a um dos pontos que 

devem ser considerados para seu colaboracionismo com a política pombalina, isto é, o 

fato de que era um prelado agostiniano, e como tal interpretava literalmente o princípio 

daquele de que a Igreja e o Estado deveriam agir em colaboração para que se desse “a 

realização do reino de Deus na terra”599. Fato que fora ignorado pela historiografia que o 

abordou. Seu proceder, típico dos cônegos regrantes de Santo Agostinho, fora analisado 

sem que fosse visto dentro de um corpo mais amplo, o que gerara conclusões equivocadas. 

A vivência e o obrar do bispo com base na regra agostiniana, nos faz questionar 

até que ponto religiosos dessa Ordem, realmente participaram de movimentos como o 

jansenista e o jacobeu, já que em ambos, características agostinianas se faziam presentes. 

Será que todos os agostinianos eram simpatizantes destes movimentos? Provavelmente, 

não. Neutralidade e oposição total, ou parcial são questões a serem observadas. Amizades, 

convivência, está inserido em um contexto de mudanças, nem sempre é sinônimo de 

conformidade com ideias e práticas, sejam elas individuais, ou coletivas. 

No mais, além desta reflexão a trajetória de D. Fr. Tomás da Encarnação Costa e 

Lima nos possibilita pensar sobre diferentes aspectos do ser bispo, das relações entre 

Estado e Igreja, do próprio fazer historiográfico. Através dela introduzimos temáticas que 

pouco se conhece, principalmente, quando se trata do episcopado na América portuguesa, 

como os provimentos de bispos, os ritos de sagração, as viagens episcopais e seus 

procuradores. 

Vimos que a nomeação de prelados era uma ação política e religiosa, e que o poder 

episcopal não era instituído em ato único, mas em várias etapas, principalmente, através 

de celebrações públicas, como as entradas episcopais. No entanto, eles se apropriavam de 

diferentes estratégias para legitimá-lo e reforçá-lo cotidianamente, tais como no trajar, no 

portar-se, no agir, no corrigir seus subordinados. 

Além disso, as viagens episcopais desencadeavam momentos de sociabilidade, 

onde laços eram criados, fortalecidos ou rompidos. Dependendo do que ocorresse nelas, 

poderia ter impacto direto na administração do bispado. Por exemplo, caso houvesse um 

naufrágio, o que que não era raro, e o prelado viesse a óbito, o estado de vacância 

permaneceria, ficando a diocese aos cuidados do Cabido, que nem sempre exercia uma 

boa governança. 

 

599 BEAL, Tarcísio. As raízes do regalismo brasileiro... op. cit., p. 338.
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Quanto aos procuradores, eram sujeitos de confiança do prelado, escolhidos para 

tomar posse em seu lugar, enquanto este se organizava para sua entrada definitiva. Sendo 

os membros do Cabido, os preferidos por ter maior conhecimento do bispado, porém, 

outros eclesiásticos e até parentes e amigos dos bispos eram escolhidos. 

A preocupação de D. Tomás em solucionar problemas de diferentes partes do 

bispado de Olinda, geraram um conjunto de documentos com informação preciosas para 

a compreensão daquele espaço, e para a reescrita da história da diocese. Onde propomos 

a substituição da historiografia ainda em voga, por uma dinâmica. Que não se prende a 

reprodução de bula e decretos de fundação, normalmente sem a problematização do 

contexto de criação, ou ainda, a uma galeria de “personagens celebres”, geralmente 

restrita às figuras episcopais. Mas sim, onde diferentes sujeitos são responsáveis por seu 

desenvolvimento, as comarcas diocesanas são integradas respeitando suas 

particularidades, ultrapassando localismos e regionalismos, assim como as instituições 

eclesiásticas são compreendidas no plano prático, não meras reproduções regimentais. 

Da mesma forma, a atuação do bispo em apoio ao reformismo pombalino nos 

possibilitou compreender alguns mecanismos utilizados pelos colaboradores e opositores 

do dito ministro na América lusa, questões ainda pouco discutidas, sobretudo, no tocante 

a membros da Igreja. Também notamos que com a mudança do reinado de D. José I para 

o de D. Maria I, ao tempo que houve rupturas, tiveram permanências. Contudo, a partir 

da trajetória de D. Fr. Tomás da Encarnação Costa e Lima, tivemos contatos com 

indivíduos que de forma macro não os alcançaríamos, assim como temas e conceitos 

foram vistos e revistos, gerando novas discussões que poderão ser ampliadas em estudos 

futuros. 
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Anexo I 

População do bispado de Olinda entre 1774 e 1784 

 
 

1. Noção da população em 1774 
 

Comarca 

eclesiástica 

Freguesia Fogos Pessoas de 

desobriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ceará 

Nossa Senhora da 

Assunção da vila de 

Fortaleza 

467 1635 

São José da vila do 

Aquirás 

530 2251 

Nossa Senhora dos 

Prazeres da vila de 

Soure 

243 621 

Nossa Senhora dos 

Aflitos da vila de 

Arronches 

585 1472 

Nossa Senhora da 

Conceição da Vila 

de Mecejana 

450 1060 

Nossa Senhora da 

Palma da vila de 

Monte Mor o Novo 

da América 

129 355 

Nossa Senhora da 

Conceição de 

Monte Mor o velho 

30 206 

São      José       da 

Macaboeira (a 

passou a se chamar 

Vila Nova Real da 

Granja) 

225 1358 

Nossa Senhora da 

Conceição da vila 

do Sobral 

678 2708 
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Comarca 

eclesiástica 

Freguesia Fogos Pessoas de 

desobriga 

 Nossa Senhora da 

Conceição da 

Amontada 

339 1234 

São Gonçalo da 

Serra dos Cocos 

544 1875 

Nossa Senhora da 

Assunção da vila 

Viçosa Real 

1559 3908 

Nossa Senhora da 

Conceição de 

Almofala 

59 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ceará 

Nossa Senhora do 

Rosário das Russas 

1027 4525 

Santo Antônio de 

Quixeramobim 

226 924 

Nossa Senhora da 

Expectação da vila 

do Icó 

725 3312 

Nossa Senhora do 

Carmo dos 

Inhambus 

613 2519 

Nossa Senhora da 

Paz de Arneiros 

103 470 

Nossa Senhora da 

Penha da vila do 

Crato 

172 412 

São José dos 

Cariris Novos 

980 3199 

Soma: 9684* 34181 

Rio Grande do 

Norte 

Nossa Senhora da 

Apresentação da 

cidade de Natal 

472 2230 
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Comarca 

eclesiástica 

Freguesia Fogos Pessoas de 

desobriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rio Grande do 

Norte 

Nossa Senhora dos 

Prazeres da vila de 

Extremos 

886 2384 

São João Batista do 

Assú 

571 2864 

São João Batista de 

Porto Alegre 

141 636 

Nossa Senhora da 

Conceição do Pau 

dos Ferros 

210 2058 

São João Batista do 

Apodi 

70 1400 

São José da Riba- 

mar 

755 2422 

São João Batista da 

vila de Arez 

386 1314 

Nossa Senhora dos 

Prazeres de 

Goianinha 

485 2277 

Soma: 3976* 17585* 

 

 

 

 

 

 

 

Paraíba 

Nossa Senhora das 

Neves da cidade da 

Paraíba 

2437 10058 

Nossa Senhora 

Rainha dos Anjos 

do Taipu 

780 3700 

Nossa Senhora do 

Pilar 

249 965 

Santa Ana do Caicó 

da Ribeira do 

Seridó** 

200 3174 

Nossa Senhora da 

Conceição da 

Campina Grande 

421 1490 
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Comarca 

eclesiástica 

Freguesia Fogos Pessoas de 

desobriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paraíba 

Nossa Senhora da 

Conceição da 

Campina Grande 

421 1490 

Nossa Senhora dos 

Milagres dos Cariris 

de Fora (ou Velhos) 

410 1799 

Nossa Senhora da 

Conceição da vila 

do Conde 

445 744 

Nossa Senhora da 

Assunção da vila de 

Alhandra*** 

620 1009 

São Miguel da Baia 

da Traição 

265 628 

São Pedro e São 

Paulo da vila de 

Monte Mor 

(Mamanguape) 

1313 4498 

Nossa Senhora do 

Bom Sucesso da vila 

do Pombal 

2451 5422 

Nossa Senhora do 

Desterro da vila 

Flor** 

264 648 

Soma: 9855* 34135* 

 

 

 

 
Pernambuco 

Nossa Senhora da 

Penha de França da 

Taquara 

520 2347 

Nossa Senhora da 

Assunção da vila de 

Alhandra*** 

521 1364 

Nossa Senhora do 

Rosário de Goiana 

2291 11345* 
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Comarca 

eclesiástica 

Freguesia Fogos Pessoas de 

desobriga 

 Nossa Senhora do 712 2368 

 Desterro do Itambé   

 São Lourenço de 607 2636 

 Tejucupapo   

 Nossa Senhora da 984 3974 

 Conceição de   

 Itamaracá   

 Santos Cosme e 988 5588 
 Damião da vila de   

 Igarassú   

 Santo Antônio   de 1635 8079 

 Tracunhaém   

 Nossa Senhora da 57 133 

 Apresentação do   

 Limoeiro   

 Santa Ana do Bom 667 2434 

Pernambuco 
Jardim   

 Nossa Senhora dos 484 2777 
 Prazeres de   

 Maranguape   

 São Pedro Mártir de 304 1245 

 Olinda   

 São Salvador (Sé) 1988 9026 

 Nossa Senhora do 554 3340 

 Rosário da Várzea   

 Santo Amaro do 860 4740 

 Jaboatão   

 São Lourenço da 920 4565 

 Mata   

 Nossa Senhora da 1649 7216 

 Luz   

 Santo Antão da 1009 3355 

 Mata   
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Comarca 

eclesiástica 

Freguesia Fogos Pessoas de 

desobriga 

 Santo Antônio do 411 1546 

 Ararobá de   

 Garanhuns   

 Nossa Senhora das 222 465 

 Montanhas de   

 Simbres   

 Nossa Senhora da 166 213 
 Conceição das   

 Águas Belas   

 Nossa Senhora da 633 3390 

 Conceição de   

 Cabrobó   

 São José dos 382 1882 

 Bezerros   

 Nossa Senhora da 261 1121 

 Saúde de Tacaratu   

Pernambuco São Pedro 3009 15207 

 Gonçalves da vila   

 do Recife   

 Santo Antônio do 419 1805 

 Pilão Arcado   

 Nossa Senhora do 1996 4774 

 Rosário da   

 Muribeca   

 Santo Antônio do 1352 7522 

 Cabo   

 São Miguel de 2016 7559 

 Ipojuca   

 Nossa Senhora da 103 212 

 Escada   

 Nossa Senhora do 2316* 10828* 

 Rosário de   

 Sirinhaém   
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Comarca 

eclesiástica 

Freguesia Fogos Pessoas de 

desobriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pernambuco 

Nossa Senhora da 

Purificação e São 

Gonçalo de Una 

964 6012 

São Miguel dos 

Barreiros 

245 511 

Nossa Senhora da 

Apresentação da 

vila do Bom 

Sucesso do Porto 

Calvo 

700 4400 

Senhor Bom Jesus 

de Camaragibe 

1177 4120 

São Bento do Porto 

Calvo 

1021* 4895* 

Nossa Senhora da 

Conceição da vila 

das Alagoas 

1569 4899 

São Miguel das 

Alagoas 

1037 3749 

Santa Luzia das 

Alagoas do Norte 

1070 3016 

Nossa Senhora do Ó 

do Meirim 

334 998 

Nossa Senhora das 

Brotas da Atalaia 

650 1484 

Nossa Senhora da 

Madre de Deus do 

Poxim 

472 1682 

 Nossa Senhora do 

Rosário da vila do 

Penedo 

1661 5626 

Nossa Senhora da 

Conceição do Porto 

Real 

112 256 
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Comarca 

eclesiástica 

Freguesia Fogos Pessoas de 

desobriga 

 

 

 

 

 

 
Pernambuco 

Nossa Senhora do 

Ó do Porto da Folha 

689 2333 

Nossa Senhora de 

Assunção** 

126 323 

Nossa Senhora do 

Ó do Porto da Folha 

689 2333 

Nossa Senhora de 

Assunção** 

126 323 

Santa Maria dos 

Índios** 

93 196 

Soma: 41956* 177556* 

 

 

 

 
Da Manga 

São Francisco das 

chagas da vila do 

Rio Grande do Sul 

692 2660 

Santa Ana do 

Campo Largo 

280 1737 

Santo Antônio da 

Manga do Paracatu 

1790* 9999 

Soma: 2762* 14396* 

*Valor corrigido em relação ao apresentado no documento, com base em informações do próprio e outros 

mapas populacionais aqui trabalhados. 

** As freguesias de Santa Ana do Seridó e Nossa Senhora do Desterro da vila Flor estavam alocadas na 

Comarca da Paraíba e não no Rio Grande do Norte, como se encontra na fonte. Embora as freguesias de 

índios de Nossa Senhora de Assunção e Santa Maria no documento estejam como integrantes da Comarca 

da Manga, estas pertenciam à Comarca de Pernambuco. 

*** Esta freguesia apesar de presente nas comarcas de Pernambuco e Paraíba, apresentam valores 

diferentes, o que pode significar a divisão de jurisdição da freguesia. 

Fonte: Idêa da População da capitania de Pernambuco, e de suas anexas, extenção de suas Costas, Rios e 

Povoações notaveis, Agricultura, numero dos Engenhos, Contractos e Rendimentos Reaes, augmento que 

estes tem tido &. ª &. ª desde o anno de 1774 em que tomou posse do Governo das mesmas capitanias o 

Governador e Capitam General Jozé Cezar de Menezes. In: ABNRJ, Vol. XL, Rio de Janeiro: Officina 

Graphica da Biblioteca Nacional, 1923. 
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1.1 Síntese da população em 1774 

Comarca Fogos Pessoas de desobriga 

Ceará 9684 34181 

Rio Grande do Norte 3976 17585 

Paraíba 9855 34135 

Pernambuco 41956 177556 

Da Manga 2762 14396 

Total: 68233 277853 

 

2. População em 1777 

2.1 Do sexo masculino 

 

 
Freguesia/Comarca 

 
Crianças 

até 7 anos 

completos 

 
Rapazes 

até 15 anos 

completos 

Homens 

até 60 

anos 

completo 

Velhos 

de 60 

anos 

para 

cima 

 

 
Soma 

Sé de Olinda / 

Pernambuco 

738 559 2480 192 3969 

São Pedro Mártir / 

Pernambuco 

120 122 313 80 635 

São Pedro 

Gonçalves do Recife 

/ Pernambuco 

1400 1070 4814 315 7599 

Várzea / 

Pernambuco 

389 467 1187 74 2117 

São Lourenço da 

Mata / Pernambuco 

901 825 1849 192 3767 

Tracunhaém / 

Pernambuco 

1791 1235 3438 313 6777 

Luz / Pernambuco 1303 1276 2616 637 5832 

Santo Antão da Mata 

/ Pernambuco 

953 420 954 124 2451 

Jaboatão / 

Pernambuco 

1059 663 2132 255 4109 

Muribeca / 

Pernambuco 

950 525 1660 80 3215 
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Freguesia/Comarca 

 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

 

Rapazes 

até 15 anos 

completos 

Homens 

até 60 

anos 

completo 

Velhos 

de 60 

anos 

para 

cima 

 

 

Soma 

Cabo / Pernambuco 1167 782 2950 432 5331 

Ipojuca / 

Pernambuco 

846 791 2181 514 4332 

Sirinhaém / 

Pernambuco 

1015 737 2453 483 4688 

Una / Pernambuco 712 1075 1786 101 3674 

São Bento do Porto 

Calvo / Pernambuco 

382 229 841 82 1534 

Porto Calvo / 

Pernambuco 

544 406 1182 78 2210 

Camaragibe / 

Pernambuco 

679 511 1394 135 2719 

Alagoas do Norte / 

Pernambuco 

651 413 1308 126 2498 

Vila das Alagoas / 

Pernambuco 

642 499 1524 175 2840 

São Miguel das 

Alagoas  / 

Pernambuco 

300 446 1053 125 1924 

Penedo / 

Pernambuco 

585 575 1422 209 2791 

Porto da Folha / 

Pernambuco 

299 244 724 76 1343 

Cabrobó / 

Pernambuco 

575 464 1383 107 2529 

Limoeiro / 

Pernambuco 

27 22 69 8 126 

Escada / 

Pernambuco 

80 43 136 3 262 



P á g i n a | 184 
 

 

 

 
 

 

 
Freguesia/Comarca 

 
Crianças 

até 7 anos 

completos 

 
Rapazes 

até 15 anos 

completos 

Homens 

até 60 

anos 

completo 

Velhos 

de 60 

anos 

para 

cima 

 

 
Soma 

Vila da Atalaia / 

Pernambuco 

397 279 638 80 1394 

Porto Real / 

Pernambuco 

43 43 89 12 187 

Vila das Águas 

Belas / Pernambuco 

56 31 80 100 267 

Vila de Simbres / 

Pernambuco 

163 122 265 18 568 

Vila de Assunção / 

Pernambuco 

97 72 142 3 314 

Vila de Santa Maria / 

Pernambuco 

101 31 99 11 242 

Meirim / 

Pernambuco 

170 159 455 42 826 

Poxim / Pernambuco 214 232 608 73 1127 

Tacaratu / 

Pernambuco 

186 164 296 192 838 

Bom jardim / 

Pernambuco 

667 528 956 138 2289 

Bezerros / 

Pernambuco 

173 110 315 60 658 

Garanhuns / 

Pernambuco 

512 360 828 59 1759 

Maranguape / 

Pernambuco 

246 203 618 70 1137 

Vila de Igarassú / 

Pernambuco 

846 558 1896 285 3585 

Vila de Itamaracá / 

Pernambuco 

715 547 1428 196 2886 

Goiana / 

Pernambuco 

1834 2146 4024 825 8829 
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Freguesia/Comarca 

 
Crianças 

até 7 anos 

completos 

 
Rapazes 

até 15 anos 

completos 

Homens 

até 60 

anos 

completo 

Velhos 

de 60 

anos 

para 

cima 

 

 
Soma 

Tejucupapo / 

Pernambuco 

485 292 986 72 1835 

Taquara / 

Pernambuco 

294 230 1272 60 1856 

Vila da Alhandra / 

Pernambuco 

195 152 376 54 777 

Itambé / 

Pernambuco 

696 519 968 112 2295 

Total da comarca 

de Pernambuco 

26198 21177 58188 7378 112941 

Cidade da Paraíba / 

Paraíba 

1388 1299 3893 1699 8279 

Mamanguape / 

Paraíba 

1287 768 2136 188 4379 

Vila do Conde / 

Paraíba 

169 175 578 69 991* 

Pilar / Paraíba 95 120 266 18 499 

Baia de São Miguel / 

Paraíba 

244 132 307 19 702 

Vila Flor / Paraíba 116 67 206 38 427 

Taipu / Paraíba 651 373 1094 91 2209 

Cariri Velho / 

Paraíba 

276 290 868 88 1522 

Campina Grande / 

Paraíba 

320 242 541 89 1192 

Pombal / Paraíba 996 822 2132 197 4147 

Seridó / Paraíba 451 380 928 105 1864 

Total da comarca 

da Paraíba 

5993 4668 12949 2601 26211 
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Freguesia/Comarca 

 
Crianças 

até 7 anos 

completos 

 
Rapazes 

até 15 anos 

completos 

Homens 

até 60 

anos 

completo 

Velhos 

de 60 

anos 

para 

cima 

 

 
Soma 

Cidade do Rio 

Grande / Rio Grande 

do Norte 

425 296 811 106 1638 

Vila de Arez / Rio 

Grande do Norte 

253 155 386 28 822 

Vila de São José / 

Rio Grande do Norte 

458 299 957 124 1838 

Vila de Extremos / 

Rio Grande do Norte 

491 192 563 55 1301 

Vila de Porto Alegre 

/ Rio Grande do 

Norte 

69 84 205 47 405 

Goianinha / Rio 

Grande do Norte 

422 281 793 210 1706 

Assú / Rio Grande 

do Norte 

568 424 1260 98 2350 

Apodi / Rio Grande 

do Norte 

304 241 574 47 1166 

Pau dos Ferros / Rio 

Grande do Norte 

370 380 790 73 1613 

Total da comarca 

do Rio Grande do 

Norte 

3360 2352 6339 788 12839 

Vila do Aquirás / 

Ceará 

797 476 1024 62 2359 

Vila de Soure / Ceará 202 165 214 75 656 

Vila de Mecejana / 

Ceará 

255 142 338 35 770 

Vila de Arronches / 

Ceará 

266 137 302 6 711 
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Freguesia/Comarca 

 
Crianças 

até 7 anos 

completos 

 
Rapazes 

até 15 anos 

completos 

Homens 

até 60 

anos 

completo 

Velhos 

de 60 

anos 

para 

cima 

 

 
Soma 

Vila do Crato / Ceará 369 267 753 101 1490 

Vila de Monte Mor 

Velho / Ceará 

28 16 59 8 111 

Arneiros / Ceará 30 12 40 6 88 

Vila Viçosa Real / 

Ceará 

861 490 658 221 2230 

Vila da Fortaleza / 

Ceará 

372 405 839 83 1699 

Russas / Ceará 867 603 1790 118 3378 

Quixeramobim / 

Ceará 

281 228 652 73 1234 

Vila do Icó / Ceará 715 684 1640 190 3229 

Cariris Novos / 

Ceará 

494 416 1329 125 2364 

Amontada / Ceará 241 179 372 26 818 

Inhamuns / Ceará 576 578 1028 100 2282 

Sobral / Ceará 858 759 1435 136 3188 

Vila da Granja / 

Ceará 

243 292 638 72 1245 

Serra dos Cocos / 

Ceará 

531 289 932 71 1823 

Total da Comarca 

do Ceará 

7986 6138 14043 1508 29675 
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2.1.1 Síntese da população do sexo masculino em 1777: 

 

Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Rapazes até 

15 anos 

completos 

Homens até 

60 anos 

completo 

Velhos de 

60 anos 

para cima 

 

Soma 

Pernambuco 26198 21177 58188 7378 112941 

Paraíba 5993 4668 12949 2601 26211 

Rio Grande 

do Norte 

3360 2352 6339 788 12839 

Ceará 7986 6138 14043 1508 29675 

Manga**  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Total: 43537 34335 91519 12275 181666 

* Dados não fornecidos. Segundo o governador, José Cezar de Meneses, pela distância. 

 

2.2 Do sexo feminino 

 
Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completo 

Mulheres 

até 50 

anos 

completo 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

Sé de Olinda / 

Pernambuco 

697 551 2493 1878 5619 

São Pedro Mártir / 

Pernambuco 

124 180 450 145 899 

São Pedro 

Gonçalves do Recife 

/ Pernambuco 

1414 906 6888 1259 10467 

Várzea / 

Pernambuco 

496 478 1285 125 2384 

São Lourenço da 

Mata / Pernambuco 

833 456 1419 414 3122 

Tracunhaém / 

Pernambuco 

1743 1075 2592 868 6278 

Luz / Pernambuco 1153 1057 2201 993 5404 

Santo Antão da Mata 

/ Pernambuco 

838 379 1000 227 2444 

Jaboatão / 

Pernambuco 

750 578 1629 416 3373 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completo 

Mulheres 

até 50 

anos 

completo 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

Muribeca / 

Pernambuco 

900 650 1600 160 3310 

Cabo / Pernambuco 1110 701 2084 736 4631 

Ipojuca / 

Pernambuco 

973 769 2395 589 4726 

Sirinhaém / 

Pernambuco 

994 759 1969 531 4253 

Una / Pernambuco 720 555 1400 795 3470 

São Bento do Porto 

Calvo / Pernambuco 

375 150 740 139 1404 

Porto Calvo / 

Pernambuco 

490 304 953 325 2072 

Camaragibe / 

Pernambuco 

657 424 1178 510 2769 

Alagoas do Norte / 

Pernambuco 

659 409 1176 365 2609 

Vila das Alagoas / 

Pernambuco 

557 422 1427 646 3052 

São Miguel das 

Alagoas  / 

Pernambuco 

398 400 1240 393 2431 

Penedo / 

Pernambuco 

592 513 1064 540 2709 

Porto da Folha / 

Pernambuco 

292 208 695 139 1334 

Cabrobó / 

Pernambuco 

631 394 921 283 2229 

Limoeiro / 

Pernambuco 

30 12 55 30 127 

Escada / 

Pernambuco 

96 34 104 34 268 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completo 

Mulheres 

até 50 

anos 

completo 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

Vila da Atalaia / 

Pernambuco 

388 212 646 142 1388 

Porto Real / 

Pernambuco 

37 32 63 55 187 

Vila das Águas Belas 

/ Pernambuco 

51 29 130 100 310 

Vila de Simbres / 

Pernambuco 

196 118 247 59 620 

Vila de Assunção / 

Pernambuco 

99 56 128 53 336 

Vila de Santa Maria / 

Pernambuco 

96 33 101 39 269 

Meirim / 

Pernambuco 

140 152 370 50 712 

Poxim / Pernambuco 197 206 460 216 1079 

Tacaratu / 

Pernambuco 

198 172 313 202 885 

Bom jardim / 

Pernambuco 

664 444 781 267 2156 

Bezerros / 

Pernambuco 

187 120 238 96 641 

Garanhuns / 

Pernambuco 

524 320 698 51 1593 

Maranguape / 

Pernambuco 

236 174 541 195 1146 

Vila de Igaraçu / 

Pernambuco 

708 1506 1736 631 4581 

Vila de Itamaracá / 

Pernambuco 

526 512 1139 404 2581 

Goiana / 

Pernambuco 

1821 988 4370 1042 8221 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completo 

Mulheres 

até 50 

anos 

completo 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

Tejucupapo / 

Pernambuco 

387 176 911 80 1554 

Taquara / 

Pernambuco 

211 247 974 442 1874 

Vila da Alhandra / 

Pernambuco 

256 127 407 92 882 

Itambé / 

Pernambuco 

625 447 936 166 2174 

Total da Comarca 

de Pernambuco 

25069 18435 54147 16955 114606 

Cidade da Paraíba / 

Paraíba 

1317 1728 3986 2138 9169 

Mamanguape / 

Paraíba 

1055 711 1759 439 3964 

Vila do Conde / 

Paraíba 

142 124 562 88 916 

Pilar / Paraíba 123 96 300 22 541 

Baia de São Miguel / 

Paraíba 

211 83 295 96 685 

Vila Flor/ Paraíba 120 70 130 102 422 

Taipú / Paraíba 533 355 987 189 2064 

Cariri Velho / 

Paraíba 

266 212 543 150 1171 

Campina Grande / 

Paraíba 

330 337 429 88 1184 

Pombal / Paraíba 981 673 1355 376 3386 

Seridó / Paraíba 384 355 640 139 1518 

Total da Comarca 

da Paraíba 

5462 4744 10986 3828 25020 

Cidade do Rio 

Grande / Rio Grande 

do Norte 

391 269 626 303 1589 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completo 

Mulheres 

até 50 

anos 

completo 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

Vila de Arez / Rio 

Grande do Norte 

244 170 375 121 910 

Vila de São José / 

Rio Grande do Norte 

392 286 789 250 1717 

Vila de Extremos / 

Rio Grande do Norte 

389 154 593 70 1206 

Vila de Porto Alegre 

/ Rio Grande do 

Norte 

75 72 160 56 363 

Goianinha / Rio 

Grande do Norte 

378 243 636 106 1363 

Assú / Rio Grande 

do Norte 

536 319 827 247 1929 

Apodi / Rio Grande 

do Norte 

288 182 420 61 951 

Pau dos Ferros / Rio 

Grande do Norte 

400 350 670 87 1507 

Total da comarca 

do Rio Grande do 

Norte 

3093 2045 5096 1301 11535 

Vila do Aquirás / 

Ceará 

567 430 189 97 1283 

Vila de Soure / Ceará 257 188 238 63 746 

Vila de Mecejana / 

Ceará 

264 147 313 44 768 

Vila de Arronches / 

Ceará 

280 1001 4021 57 5359 

Vila do Crato / Ceará 330 254 608 116 1308 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completo 

Mulheres 

até 50 

anos 

completo 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

Vila de Monte Mor 

Velho / Ceará 

41 19 52 41 153 

Arneiros / Ceará 36 10 59 10 115 

Vila Viçosa Real / 

Ceará 

762 491 1100 317 2670 

Vila da Fortaleza / 

Ceará 

337 269 587 245 1438 

Russas / Ceará 892 614 1648 336 3490 

Quixeramobim / 

Ceará 

368 199 587 87 1241 

Vila do Icó / Ceará 623 567 1415 209 2814 

Cariris Novos / 

Ceará 

476 388 872 250 1986 

Amontada / Ceará 260 135 367 54 816 

Inhamuns / Ceará 575 507 922 63 2067 

Sobral / Ceará 814 635 1290 168 2907 

Vila da Granja / 

Ceará 

262 232 484 127 1105 

Serra dos Cocos / 

Ceará 

504 283 708 140 1635 

Total da Comarca 

do Ceará 

7648 6369 15460 2424 31901 

 

 

2.2.1 Síntese da população do sexo feminino em 1777: 

 
Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 anos 

completo 

Mulheres 

até 50 anos 

completo 

Velhas de 

50 anos 

para cima 

 
Soma 

Pernambuco 25069 18435 54147 16955 114606 

Paraíba 5462 4744 10986 3828 25020 

Rio Grande 

do Norte 

3093 2045 5096 1301 11535 
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Ceará 7648 6369 15460 2424 31901 

Manga*  
 

 
 

 
 

 
 

- 

 
 

- 

Total: 41272 31593 85689 24508 183062 

* Dados não informados. 

 

2.3 Resumo da população em 1777 

Comarca Sexo Masculino Sexo Feminino Soma 

Pernambuco 112941 114606 227547 

Paraíba 26211 25020 51231 

Rio Grande do 

Norte 

12839 11535 24374 

Ceará 29675 31901 61576 

Manga  
 

 
 

 
 

Total: 181666 183062 364728 

Fonte: AHU_ACL_CU_015, Cx. 127, D. 9665. 

 

 
3. População em 1782 

3.1 Do sexo masculino 

 
Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Rapazes 

até 15 

anos 

completo 

Homens 

até 60 

anos 

completos 

Velhos de 

60 anos 

completo 

 
Soma 

Sé de Olinda / 

Pernambuco 

683 394 2542 175 3794 

São Pedro Mártir / 

Pernambuco 

247 178 415 44 884 

São Pedro 

Gonçalves do Recife 

/ Pernambuco 

1341 1070 4814 310 7535 

Várzea / 

Pernambuco 

458 396 1118 19 1991 

São Lourenço da 

Mata / Pernambuco 

913 830 1853 203 3799 

Tracunhaém / 

Pernambuco 

1805 1252 3450 320 6827 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Rapazes 

até 15 

anos 

completos 

Homens 

até 60 

anos 

completos 

Velhos de 

60 anos 

completos 

 
Soma 

Luz / Pernambuco 1167 1557 2063 531 5318 

Santo Antão da Mata 

/ Pernambuco 

970 441 902 120 2433 

Jaboatão / 

Pernambuco 

1130 807 2203 222 4362 

Muribeca / 

Pernambuco 

949 519 1653 62 3183 

Cabo / Pernambuco 1070 695 3650 193 5608 

Ipojuca / 

Pernambuco 

1190 745 3015 312 5262 

Sirinhaém / 

Pernambuco 

1152 755 2483 548 4938 

Una / Pernambuco 513 872 1019 3080 5484 

São Bento do Porto 

Calvo / Pernambuco 

412 200 986 113 1711 

Porto Calvo / 

Pernambuco 

676 509 1357 108 2650 

Camaragibe / 

Pernambuco 

698 542 1520 162 2922 

Alagoas do Norte / 

Pernambuco 

665 425 1321 137 2548 

Vila das Alagoas / 

Pernambuco 

345 427 1422 134 2328 

São Miguel das 

Alagoas  / 

Pernambuco 

145 374 940 700 2159 

Penedo / 

Pernambuco 

483 727 969 241 2420 

Cabrobó / 

Pernambuco 

600 464 1498 122 2684 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Rapazes 

até 15 

anos 

completos 

Homens 

até 60 

anos 

completos 

Velhos de 

60 anos 

completos 

 
Soma 

Limoeiro / 

Pernambuco 

29 19 85 10 143 

Escada / 

Pernambuco 

83 40 140 8 271 

Vila da Atalaia / 

Pernambuco 

482 283 642 92 1499 

Porto Real / 

Pernambuco 

19 29 65 8 121 

Vila das Águas 

Belas / Pernambuco 

50 28 75 80 233 

Vila de Simbres / 

Pernambuco 

112 129 243 28 512 

Vila de Assunção / 

Pernambuco 

75 55 135 7 272 

Vila de Santa Maria / 

Pernambuco 

35 65 90 4 194 

Meirim / 

Pernambuco 

173 145 406 40 764 

Poxim / Pernambuco 238 264 712 76 1290 

Tacaratu / 

Pernambuco 

225 196 314 212 947 

Bom jardim / 

Pernambuco 

884 528 966 140 2518 

Bezerros / 

Pernambuco 

277 216 479 32 1004 

Garanhuns / 

Pernambuco 

673 365 812 56 1906 

Maranguape / 

Pernambuco 

256 205 619 67 1147 

Vila de Igaraçu / 

Pernambuco 

774 603 1871 164 3412 
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Freguesia/Comarca Crianças 

até 7 anos 

completos 

Rapazes 

até 15 

anos 

completos 

Homens 

até 60 

anos 

completos 

Velhos de 

60 anos 

completos 

Soma 

Vila de Itamaracá / 

Pernambuco 

720 552 1431 200 2903 

Goiana / 

Pernambuco 

2094 969 4063 386 7512 

Tejucupapo / 

Pernambuco 

496 324 988 49 1857* 

Taquara / 

Pernambuco 

280 233 1276 59 1848 

Vila da Alhandra / 

Pernambuco 

248 152 375 53 828 

Exu/ Pernambuco 15 19 40 10 84 

Total da comarca 

de Pernambuco 

25850 19598 57020 9637 112105 

Cidade da Paraíba / 

Paraíba 

1355 1333 3729 1950 8367 

Mamanguape / 

Paraíba 

1360 762 2121 180 4423 

Vila do Conde / 

Paraíba 

157 193 588 82 1020 

Pilar / Paraíba 150 78 194 30 452 

Baia de São Miguel / 

Paraíba 

189 116 312 22 639 

Vila Flor / Paraíba 109 63 207 32 411 

Taipu / Paraíba 566 592 914 425 2497 

Cariri Velho / 

Paraíba 

375 405 950 100 1830 

Campina Grande / 

Paraíba 

367 268 555 83 1273 

Pombal / Paraíba 996 864 2152 1083 5095 

Seridó / Paraíba 370 459 1089 132 2050 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Rapazes 

até 15 

anos 

completos 

Homens 

até 60 

anos 

completos 

Velhos de 

60 anos 

completos 

 
Soma 

Total da comarca 

da Paraíba 

5994 5133 12811 4119 28057 

Cidade do Rio 

Grande / Rio Grande 

do Norte 

461 305 802 92 1660 

Vila de Arez / Rio 

Grande do Norte 

205 127 378 14 724 

Vila de São José / 

Rio Grande do Norte 

459 324 912 95 1790 

Vila de Extremos / 

Rio Grande do Norte 

498 180 564 35 1277 

Vila de Porto Alegre 

/ Rio Grande do 

Norte 

102 92 208 62 464 

Goianinha / Rio 

Grande do Norte 

432 347 835 120 1734 

Assú / Rio Grande 

do Norte 

597 483 342 110 1532 

Apodi / Rio Grande 

do Norte 

301 269 637 43 1250 

Pau dos Ferros / Rio 

Grande do Norte 

366 393 839 56 1654 

Total da comarca 

do Rio Grande do 

Norte 

3421 2520 5517 627 12085 

Vila do Aquiraz / 

Ceará 

563 591 476 389 2019 

Vila de Arronches / 

Ceará 

178 86 258 18 540 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Rapazes 

até 15 

anos 

completos 

Homens 

até 60 

anos 

completos 

Velhos de 

60 anos 

completos 

 
Soma 

Vila do Crato / Ceará 426 304 834 142 1706 

Vila de Monte Mor 

Velho / Ceará 

40 25 95 7 167 

Monte Mor o Novo / 

Ceará 

89 68 178 27 362 

Arneiros / Ceará 58 67 163 19 307 

Vila Viçosa Real / 

Ceará 

1615 514 1096 148 3373 

Vila da Fortaleza / 

Ceará 

326 351 723 53 1453 

Russas / Ceará 1023 731 1811 223 3788 

Quixeramobim / 

Ceará 

319 231 664 82 1296 

Vila do Icó / Ceará 705 671 1732 158 3266 

Cariris Novos / 

Ceará 

472 391 1310 110 2283 

Amontada / Ceará 246 238 59 40 583 

Inhamuns / Ceará 627 638 849 67 2181 

Sobral / Ceará 910 771 1446 120 3247 

Vila da Granja / 

Ceará 

360 280 665 57 1362 

Almofala / Ceará 21 22 51 3 97 

Serra dos Cocos / 

Ceará 

432 445 813 121 1811 

Total da Comarca 

do Ceará 

8410 6424 13223 1784 29841 

São Francisco das 

Chagas do Rio 

Grande do Sul / 

Manga 

552 385 1523 172 2632 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Rapazes 

até 15 

anos 

completos 

Homens 

até 60 

anos 

completos 

Velhos de 

60 anos 

completos 

 
Soma 

Total da Comarca 

da Manga 

552 385 1523 172 2632 

*As freguesias de Porto da Folha, Itambé, Soure, Mecejana, Campo Largo e Paracatu não constam no 

documento. 

 

 

 

3.1.1 Síntese da população do sexo masculino em 1782: 

 
Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Rapazes até 

15 anos 

completos 

Homens até 

60 anos 

completos 

Velhos de 

60 anos 

para cima 

 
Soma 

Pernambuco 25850 19598 57020 9637 112105 

Paraíba 5994 5133 12811 4119 28057 

Rio Grande 

do Norte 

3421 2520 5517 627 12085 

Ceará 8410 6424 13223 1784 29841 

Manga 552 385 1523 172 2632 

Total: 44227 34060 90094 16339 184720 

 

 

3.2 Do Sexo feminino 

 
Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completos 

Mulheres 

até 50 

anos 

completos 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

Sé de Olinda / 

Pernambuco 

608 555 2418 2012 5593 

São Pedro Mártir / 

Pernambuco 

254 123 424 112 913 

São Pedro 

Gonçalves do Recife 

/ Pernambuco 

1354 906 6888 1251 10399 

Várzea / 

Pernambuco 

463 345 1256 23 2087 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completos 

Mulheres 

até 50 

anos 

completos 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

São Lourenço da 

Mata / Pernambuco 

841 458 1421 416 3136 

Tracunhaém / 

Pernambuco 

1750 1122 2569 859 6300 

Luz / Pernambuco 1140 1534 2171 831 5676 

Santo Antão da Mata 

/ Pernambuco 

842 378 991 222 2433 

Jaboatão / 

Pernambuco 

1005 730 1986 565 4286 

Muribeca / 

Pernambuco 

889 629 1566 154 3238 

Cabo / Pernambuco 1090 770 2687 790 5337 

Ipojuca / 

Pernambuco 

1151 730 2304 611 4796 

Sirinhaém / 

Pernambuco 

1139 811 2356 552 4858 

Una / Pernambuco 703 560 421 349 2033 

São Bento do Porto 

Calvo / Pernambuco 

370 186 890 140 1586 

Porto Calvo / 

Pernambuco 

640 439 858 415 2352 

Camaragibe / 

Pernambuco 

678 453 1178 544 2853 

Alagoas do Norte / 

Pernambuco 

674 417 1195 389 2675 

Vila das Alagoas / 

Pernambuco 

458 386 1532 312 2688 

São Miguel das 

Alagoas  / 

Pernambuco 

156 466 840 700 2162 

Penedo / 

Pernambuco 

963 1456 1935 484 4838 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completos 

Mulheres 

até 50 

anos 

completos 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

Cabrobó / 

Pernambuco 

590 418 961 307 2276 

Limoeiro / 

Pernambuco 

30 16 55 28 129 

Escada / 

Pernambuco 

74 42 92 34 242 

Vila da Atalaia / 

Pernambuco 

479 230 656 146 1511 

Porto Real / 

Pernambuco 

24 24 27 39 114 

Vila das Águas 

Belas / Pernambuco 

53 30 120 100 303 

Vila de Simbres / 

Pernambuco 

204 117 245 62 628 

Vila de Assunção / 

Pernambuco 

94 47 107 87 335 

Vila de Santa Maria / 

Pernambuco 

45 55 96 40 236 

Meirim / 

Pernambuco 

159 120 300 120 699 

Poxim / Pernambuco 216 259 663 144 1282 

Tacaratu / 

Pernambuco 

254 199 334 215 1002 

Bom jardim / 

Pernambuco 

670 452 775 272 2169 

Bezerros / 

Pernambuco 

258 164 339 71 832 

Garanhuns / 

Pernambuco 

685 346 684 48 1763 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completos 

Mulheres 

até 50 

anos 

completos 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

Maranguape / 

Pernambuco 

246 179 544 189 1158 

Vila de Igaraçu / 

Pernambuco 

758 533 1827 376 3494 

Vila de Itamaracá / 

Pernambuco 

603 521 1190 408 2722 

Goiana / 

Pernambuco 

1595 966 3450 983 6994 

Tejucupapo / 

Pernambuco 

430 204 996 79 1709 

Taquara / 

Pernambuco 

216 249 980 430 1875 

Vila da Alhandra / 

Pernambuco 

301 131 415 94 941 

Exu / Pernambuco 13 16 44 9 82 

Total da comarca 

de Pernambuco 

25165 18772 52786 16012 112735 

Cidade da Paraíba / 

Paraíba 

1272 1833 4172 1878 9155 

Mamanguape / 

Paraíba 

1087 698 1753 434 3972 

Vila do Conde / 

Paraíba 

142 181 557 59 939 

Pilar / Paraíba 161 89 222 34 506 

Baia de São Miguel / 

Paraíba 

199 78 290 52 619 

Vila Flor / Paraíba 115 70 202 77 464 

Taipu / Paraíba 492 523 596 364 1975 

Cariri Velho / 

Paraíba 

339 247 623 160 1369 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completos 

Mulheres 

até 50 

anos 

completos 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

Campina Grande / 

Paraíba 

348 356 427 85 1216 

Pombal / Paraíba 153 695 1392 376 2616 

Seridó / Paraíba 362 394 672 152 1580 

Total da comarca 

da Paraíba 

4670 5164 10906 3671 24411 

Cidade do Rio 

Grande / Rio Grande 

do Norte 

432 273 622 301 1628 

Vila de Arez / Rio 

Grande do Norte 

249 125 386 113 873 

Vila de São José / 

Rio Grande do Norte 

450 286 498 362 1596 

Vila de Extremos / 

Rio Grande do Norte 

428 137 593 51 1209 

Vila de Porto Alegre 

/ Rio Grande do 

Norte 

24 81 101 43 249 

Goianinha / Rio 

Grande do Norte 

372 284 692 202 1550 

Assú / Rio Grande 

do Norte 

497 390 791 320 1998 

Apodi / Rio Grande 

do Norte 

327 202 413 100 1042 

Pau dos Ferros / Rio 

Grande do Norte 

429 378 698 77 1582 

Total da comarca 

do Rio Grande do 

Norte 

3208 2156 4794 1569 11727 

Vila do Aquiraz / 

Ceará 

785 769 676 517 2747 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completos 

Mulheres 

até 50 

anos 

completos 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

Vila de Arronches / 

Ceará 

182 66 206 65 519 

Vila do Crato / Ceará 374 292 634 140 1440 

Vila de Monte Mor 

Velho / Ceará 

44 18 89 30 181 

Monte Mor o Novo / 

Ceará 

62 77 160 49 348 

Arneiros / Ceará 57 50 186 12 305 

Vila Viçosa Real / 

Ceará 

1533 494 1353 418 3798 

Vila da Fortaleza / 

Ceará 

342 286 590 203 1421 

Russas / Ceará 847 647 1695 382 3571 

Quixeramobim / 

Ceará 

432 213 597 84 1326 

Vila do Icó / Ceará 621 671 2000 2006 5298 

Cariris Novos / 

Ceará 

461 299 797 238 1795 

Amontada / Ceará 311 275 125 43 754 

Inhamuns / Ceará 587 532 864 46 2029 

Sobral / Ceará 854 646 1300 160 2960 

Vila da Granja / 

Ceará 

345 238 505 120 1208 

Almofala / Ceará 16 19 44 22 101 

Serra dos Cocos / 

Ceará 

337 387 902 140 1766 

Total da Comarca 

do Ceará 

8190 5979 12723 4675 31567 
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Freguesia/Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 

anos 

completos 

Mulheres 

até 50 

anos 

completos 

Velhas de 

50 anos 

para 

cima 

 
Soma 

São Francisco das 

Chagas do Rio 

Grande do Sul / 

Manga 

546 452 895 348 2241 

Total da Comarca 

da Manga 

546 452 895 348 2241 

*As freguesias de Porto da Folha, Itambé, Soure, Mecejana, Campo Largo e Paracatu não constam no 

documento. 

 

 

 
3.2.1 Síntese da população do sexo feminino em 1782: 

 
Comarca 

Crianças 

até 7 anos 

completos 

Raparigas 

até 14 anos 

completo 

Mulheres 

até 50 anos 

completo 

Velhas de 

50 anos 

para cima 

 
Soma 

Pernambuco 25165 18772 52786 16012 112735 

Paraíba 4670 5164 10906 3671 24411 

Rio Grande 

do Norte 

3208 2156 4794 1569 11727 

Ceará 8190 5979 12723 4675 31567 

Manga 546 452 895 348 2241 

Total: 41779 32523 82104 26275 182681 

 
 

3.3 População de ambos os sexos em 1782 

Freguesia/Comarca Soma 

Sé de Olinda / Pernambuco 9387 

São Pedro Mártir / Pernambuco 1797 

São Pedro Gonçalves do Recife / Pernambuco 17934 

Várzea / Pernambuco 4078 

São Lourenço da Mata / Pernambuco 6935 

Tracunhaém / Pernambuco 13127 

Luz / Pernambuco 10994 
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Freguesia/Comarca Soma 

Santo Antão da Mata / Pernambuco 4866 

Jaboatão / Pernambuco 8648 

Muribeca / Pernambuco 6421 

Cabo / Pernambuco 10945 

Ipojuca / Pernambuco 10058 

Sirinhaém / Pernambuco 9796 

Una / Pernambuco 7517 

São Bento do Porto Calvo / Pernambuco 3297 

Porto Calvo / Pernambuco 5002 

Camaragibe / Pernambuco 5775 

Alagoas do Norte / Pernambuco 5223 

Vila das Alagoas / Pernambuco 5016 

São Miguel das Alagoas / Pernambuco 4321 

Penedo / Pernambuco 7258 

Cabrobó / Pernambuco 4960 

Limoeiro / Pernambuco 272 

Escada / Pernambuco 513 

Vila da Atalaia / Pernambuco 3010 

Porto Real / Pernambuco 235 

Vila das Águas Belas / Pernambuco 536 

Vila de Simbres / Pernambuco 1140 

Vila de Assunção / Pernambuco 607 

Vila de Santa Maria / Pernambuco 430 

Meirim / Pernambuco 1463 

Poxim / Pernambuco 2572 

Tacaratu / Pernambuco 1949 

Bom jardim / Pernambuco 4687 



P á g i n a | 208 
 

 

 

 
 

Freguesia/Comarca Soma 

Bezerros / Pernambuco 1836 

Garanhuns / Pernambuco 3669 

Maranguape / Pernambuco 2305 

Vila de Igaraçu / Pernambuco 6906 

Vila de Itamaracá / Pernambuco 5625 

Goiana / Pernambuco 14506 

Tejucupapo / Pernambuco 3566 

Taquara / Pernambuco 3723 

Vila da Alhandra / Pernambuco 1769 

Exu / Pernambuco 166 

Total da comarca de Pernambuco 224840* 

Cidade da Paraíba / Paraíba 17522 

Mamanguape / Paraíba 8395 

Vila do Conde / Paraíba 1959 

Pilar / Paraíba 958 

Baia de São Miguel / Paraíba 1258 

Vila Flor / Paraíba 875 

Taipu / Paraíba 4472 

Cariri Velho / Paraíba 3199 

Campina Grande / Paraíba 2489 

Pombal / Paraíba 7711 

Seridó / Paraíba 3630 

Total da comarca da Paraíba 52468 

Cidade do Rio Grande / Rio Grande do Norte 3288 

Vila de Arez / Rio Grande do Norte 1597 

Vila de São José / Rio Grande do Norte 3386 

Vila de Extremos / Rio Grande do Norte 2486 

Vila de Porto Alegre / Rio Grande do Norte 713 
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Freguesia/Comarca Soma 

Goianinha / Rio Grande do Norte 3284 

Assú / Rio Grande do Norte 3530 

Apodi / Rio Grande do Norte 2292 

Pau dos Ferros / Rio Grande do Norte 3236 

Total da comarca do Rio Grande do Norte 23812 

Vila do Aquiraz / Ceará 4766 

Vila de Arronches / Ceará 1059 

Vila do Crato / Ceará 3146 

Vila de Monte Mor Velho / Ceará 348 

Monte Mor o Novo / Ceará 710 

Arneiros / Ceará 612 

Vila Viçosa Real / Ceará 7171 

Vila da Fortaleza / Ceará 2874 

Russas / Ceará 7359 

Quixeramobim / Ceará 2622 

Vila do Icó / Ceará 8564 

Cariris Novos / Ceará 4078 

Amontada / Ceará 1337 

Inhamuns / Ceará 4210 

Sobral / Ceará 6207 

Vila da Granja / Ceará 2570 

Almofala / Ceará 198 

Serra dos Cocos / Ceará 3577 

Total da Comarca do Ceará 61408 

São Francisco das Chagas do Rio Grande do Sul / Manga 4873 

Total da Comarca da Manga 4873 

*As freguesias de Porto da Folha, Itambé, Soure, Mecejana, Campo Largo e Paracatu não constam no 

documento. 
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3.4 Resumo da população em 1782 

Comarca Sexo Masculino Sexo Feminino Soma 

Pernambuco 112105 112735 224840 

Paraíba 28057 24411 52468 

Rio Grande do Norte 12085 11727 23812 

Ceará 29841 31567 61408 

Manga 2632 2241 4873 

Total: 184720 182681 367401 

Fonte: Idêa da População da capitania de Pernambuco, e de suas anexas, extenção de suas Costas, Rios e 

Povoações notaveis, Agricultura, numero dos Engenhos, Contractos e Rendimentos Reaes, augmento que 

estes tem tido &.ª &.ª desde o anno de 1774 em que tomou posse do Governo das mesmas capitanias o 

Governador e Capitam General Jozé Cezar de Menezes. In: ABNRJ, Vol. XL, Rio de Janeiro: Officina 

Graphica da Biblioteca Nacional, 1923. 

 

4. População em 1784 
 
 

Território Sexo Masculino Sexo Feminino Total 

Capitania de 

Pernambuco e 

suas anexas 

206000 194000 400000 

Fonte: Ofício do Cabido da Sé de Pernambuco ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho 

de Melo e Castro, sobre o número de paróquias e paroquianos, e pedindo que se colem novas paróquias e 

que aumentem as suas côngruas. AHU_ACL_CU_015, Cx. 151, D. 10973. 
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Anexo II 

Estrutura do Clero regular na diocese de Olinda em 1777 
 

 

 
Comarca 

 

 
Ordem 

 

 
Estabelecimentos 

Número de 

sacerdotes 

após 

proibição 

de novas 

ordenações 

Número de 

sacerdotes 

antes da 

proibição de 

novas 

ordenações 

Ceará - - - - 

Rio Grande do 

Norte 
- - - - 

 

 

 

 

 

 
Paraíba 

São Bento 
Convento de São Bento 

da cidade da Paraíba. 
7 - 

São Francisco 

de Capuchos 

Convento de Santo 

Antônio da cidade da 

Paraíba. 

 
12 

 
- 

Nossa 

Senhora do 

Carmo da 

Observância 

da Província 

da 

Pernambuco 

Convento de Nossa 

Senhora do Carmo. 
23 - 

Hospício da Guia 

(provável atual cidade 

de Lucena na Paraíba). 

 

7 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
Pernambuco 

 

 

 
 

São Bento 

Convento de São Bento 

de Olinda. 
25 - 

Capela de Nossa 

Senhora dos Montes. 
1 - 

Capela de Nossa 

Senhora dos Prazeres. 
2 - 

2 capelas de engenho. 2 - 

 
São Francisco 

de Capuchos 

Convento de Santo 

Antônio da vila de 

Igarassu. 

 
10 

 
- 

Convento de Nossa 

Senhora das neves de 

Olinda. 

 
30 

 
- 
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Comarca 

 

 
Ordem 

 

 
Estabelecimentos 

Número de 

sacerdotes 

após 

proibição de 

novas 

ordenações 

Número de 

sacerdotes 

antes da 

proibição de 

novas 

ordenações 

  

São Francisco 

de Capuchos 

Convento de Santo Antônio 

da Vila do Recife. 

 

39 

 

- 

 

 
Pernambuco 

(Segundo o 

bispo estes 

números 

eram 

suficientes 

para  o 

exercício 

espiritual) 

Convento de Santo Antônio 

em Ipojuca. 
12 - 

Convento de São Francisco 

de Sirinhaém. 
12 - 

Convento de Nossa Senhora 

dos Anjos da vila de Penedo. 
 
14 

 
- 

  
Nossa 

Senhora do 

Carmo da 

Observância 

da Província 

da Bahia 

Convento de Nossa Senhora 

do Carmo de Olinda. 

A este pertence, uma capela 

de engenho na freguesia de 

Santo Amaro do Jaboatão. 

17 

 

 
1 

 

 
40 

Hospício de Nossa Senhora 

do Ó 
2 - 

 
 

Pernambuco 

 
 

Nossa 

Senhora do 

Carmo da 

Observância 

da Província 

de 

Pernambuco 

Convento de Nossa Senhora 

do Carmo da Vila de Goiana. 
23 

 

 

 
 

Toda esta 

província 

tinha 175. 

Convento de Nossa Senhora 

do Carmo do Recife. 
52 

Hospício de Nossa Senhora 

da Piedade. 
6 

Hospício de Nossa Senhora 

do Carmo da freguesia de 

Camaragibe. 

 
6 

 Reforma de 

Santa Tereza 

Convento de Nossa Senhora 

do Desterro de Olinda. 
10 - 
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Comarca 

 

 
Ordem 

 

 
Estabelecimentos 

Número de 

sacerdotes 

após 

proibição de 

novas 

ordenações 

Número de 

sacerdotes 

antes da 

proibição de 

novas 

ordenações 

 

 

 

Pernambuco 

Congregação 

do Oratório 

de São Felipe 

Neri. 

Convento de Nossa Senhora 

da Madre de Deus da vila do 

Recife. 

 
18 

 
60 

Residência de Santo 

Antônio. 
1 - 

Capuchos 

italianos 

Convento de Nossa Senhora 

da Penha. 
3 - 

Da Manga - - - - 

TOTAL: 335 
 

Casas de Misericórdias (3) 

Uma na cidade da Paraíba. 

Uma na Vila de Goiana. 

Uma na cidade de Olinda. 

Fonte: Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao rei [D. José I],  
remetendo uma relação de todas as freguesias, capelas, ermidas e oratórios que tem o dito Bispado, e o 

número de clérigos seculares que existem em cada uma das freguesias. AHU_ACL_CU_015, Cx. 126, D. 

9545. 
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Anexo III 

Licenças de banhos matrimoniais concedidas por D. Fr. Tomás da Encarnação 

Costa e Lima a alguns fiéis do Recife entre 1775 e 1778 
 

 
 

Suplicante Noivo (a) Data de conceção 
Alegação do (a) 

suplicante 

José dos Santos 

Lopes 

Ignacia Maria da 

Anunciação 

02 de março de 1778 Por        estar        na 

quaresma, não 

podiam se casar, nem 

realizar os banhos. 

Além  da 

proximidade da data 

de sua viagem para 

Lisboa, já que era 

piloto de navio. 

Joaquim Manuel 

Carneiro da Cunha 

Manuela de Brito 9 de abril de 1777 Para evitar a prisão, 

diante da queixa feita 

pela noiva, pretendia 

se casar o mais rápido 

possível. 

Manoel de Carvalho 

Paes de Andrade 

Catarina Ferreira 

Maciel 

30 de   outubro de 

1775 

Por  viver  muito 

tempo solteiro, e ser 

natural da freguesia 

de Nossa Senhora 

dos  Mártires  em 

Lisboa, os banhos de 

naturalidade 

demorariam muito. 

José da Fonseca 

Silva 

Felícia Soares de 

Almeida 

04 de maio de 1777 Além da 

proximidade  da 

viagem para Lisboa, 

e já ser  de 

conhecimento 

público o casamento, 

o ofício de cirurgião 

em embarcações, era 

perigoso, havendo o 

receio de sua morte, 

e a companheira ficar 

“infamada e inhabil” 

para  casar-se com 

outro. 
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Suplicante Noivo (a) Data de conceção 
Alegação do (a) 

suplicante 

Jeronimo do Rosário Feliciana Ribeiro Paz 06 de novembro de 

1775 

Já tinham realizado 

os banhos, e havia 

completado        dois 

meses de 

admoestação. E por 

serem forros pobres, 

não teriam como 

custear novas 

despesas. 

Antônio de Oliveira 

Portela 

Ana Luiza da 

Conceição 

01 de setembro de 

1776 

Por estar a partir 

imediatamente para a 

Ilha de Fernando de 

Noronha por ordem 

do general. Logo, 

não queria partir e 

desonrar a moça. 

Luís Ribeiro 

Guimarães [?] 

Josefa Maria da 

Conceição 

26 de junho de 1775 Por ser soldado havia 

grande risco de vida. 

Antônio Francisco 

Saraiva 

Josefa Maria da 

Fonseca 

22 de dezembro de 

1777 

Porque estava 

ocorrendo os banhos 

e se tinha o 

consentimento do 

tutor  da 

companheira. Além 

da proximidade da 

viagem a negócios 

que faria perto do rio 

São Francisco. 

Josefa da Silva Gama Antônio José Alves 

[?] Ferreira 

31 de dezembro de 

1777 

Por ele já ter havido 

provado ser solteiro. 

Luís Gonçalves de 

Azevedo 

Inês Maria do Carmo 12 de novembro de 

1775 

Pede dispensa para 

dois banhos por estar 

próximo ao advento. 
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Suplicante Noivo (a) Data de conceção 
Alegação do (a) 

suplicante 

João Francisco Rosa Maria da 

Conceição 

23 de junho de 1776 Na véspera do 

casamento foi 

descoberto que ele 

não havia justificado 

sua menor idade, 

quando chegou a 

Recife, vindo da Ilha 

de São Miguel. 

Assim, pedia licença 

pois eram pobres e o 

casamento ocorreria 

no dia seguinte. 

Ana Maria do Carmo Manuel de Brito 

Silveira [?] 

Abril de 1777 

(documento rasgado 

na parte do dia. Sabe- 

se que em 24 daquele 

mês foi realizado o 

casamento) 

Por estarem de 

viagem marcada. 

Fonte: Consulta da Mesa da Consciência e Ordens a rainha [D. Maria I], sobre a representação que fez o 

vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, frei [João da Cunha Meneses], e as 

informações que a respeito dele deram o bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], 

e o governador da dita capitania, [José César de Meneses]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9899. 
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Anexo IV 

Actas do cap.o [capítulo] Prov.al [Provincial] celebrado ao 1º de fevr.o [fevereiro] do 

anno de 1778, sendo Prezid.e [Presidente] o Exmo [Excelentíssimo], Rm.o 

[Reverendissimo] D. Thomas da Incanação Costa e Lima Bispo de Pern.co 

[Pernambuco], e Delegado Apostolico do Exm.o [Excelentíssimo], Sñr. [Senhor] 

Nuncio de Portugal 

 

 
Sessão 1ª 

§ 1º 

Determinou se, e asentou se, q.e [que] se desse a cada hum dos Religiozos duas Missas na 

Semana, e q.e [que] no recebimento das velas dos Enterros huma fosse p.a [para] a 

Comunid.e [Comunidade], e outra p.a [para] o Religiozo, no Convento do Reciffe, porem 

por haverem mais Enterros serão duas velas p.a [para] o Convento, e huma p.a [para] o 

Religiozo: advertindo qe [que] dos Irmãoz da vida activa sempre sera igual, por não terem 

estes o exercicio de ordem. 

§ 2º 

Determinou se, e asentou se a respeito do vestuario dos Religiozos, q.e [que] as vinte varas 

de pano de Linho, q.e [que] sempre custumarão dar a cada hum dos Religiozos, se 

satisfação de anno e meyo em anno e meyo, de sorte q.e [que] no decurso do triennio 

distribuão os Prelados Locaes, duas vezes aquelle pano; e de q.e [que] assim o satisfizerão 

serão obrigados a levar certidão authentica ao Cap.o [Capítulo] Prov.al [Províncial] debx.o 

[debaixo] da pena de serem exclusos delle com privação de voz activa, e passiva pelo 

tempo, q.e [que] determinarem os Gremiaes. 

§ 3º 

Determinou se, e asentou se q.e [que] a esmola dos Sermoens, q.e [que] pregassem os 

Religiozos fora do Convento, se reparta igualm.e [igualmente] entre o Pregador, e o 

Convento, e q.e [que] o dinhr.o [dinheiro] assim dos Sermoens, como das Missas, q.e [que] 

p.a [para] si dicerem, e os das velas, q.e [que] pela distribuição lhe tocarem, se guarde em 

depozito na mão daquele Religiozo, q.e [que] o Prelado determinar; o qual não dará do 

depozito de cada hum o q.e [que] elle pedi sem lhe prezentar Licença do Prelado p.a [para] 

isso conforme o Decreto de Benedicto 14, elevarão os dos [ditos] Prelados ao Capo 

[Capítulo] Proval [Províncial] certidão de terem cumprido com todas estas 

determinaçoens, sob pena de serem excluidos do mesmo Capitulo. 

 

 
Sessão 2ª 

§ 1º 

Determinou se, e asentou se q.e [que] se observasse o custume e posse de memorial da 

inzenção de Hebdomadario Acolito, thuriferario, ceroferario, e mais officiais menores do 

Altar com os Ex Priores, Ex vigarios Priores, Ex Leitores de Filozofia, e Theologia, e Ex 
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Leitores som.e [somente] de Theologia, q.e [que] exercerão este munus athe o prez.e 

[presente] Cap.o [Capítulo], parte q.e [que] daqui em diante só terão d.a [dita] izenção os 

Ex Priores, e Ex Leitores de curso intr.o [inteiro] de Filozofia e Theologia. 

 
 

§ 2º 

Asentou se, e determinou se q.e [que] como a nossa Lei manda attender com Charid.e 

[Caridade] aos Religiozos velhos, e annozos, q.e [que] os quadragenarios de habito, e 

sexagenários de ide [idade] fiquem dispensados de matinas, e dos off.os [ofícios] de 

hebdomadario, thuriferario, ceroferario, acolyto, e de servirem, e lerem a meza; 

advertindo porem os Prelados, qe [que] supposto os mais Religiozos fiquem sugeitos à 

Ler, e servir a meza, he some [somente], quando não houverem Irmãos Leigos, e Donatos, 

e em quanto se não aceitam Noviços. 

§ 3º 

Determinou se, e Rezolveo se q.e [que] se não dessem Licenças aos Religiozos para a 

Casa de seos Parentes por mezes, e annoz, so sim q.e [que] q.do [quando] os Prelados 

Locaes derem licença, não passara esta de oito dias, e os Rmos [Reverendíssimos] 

Provinciaes de hum mez pouco mais, ou menos, excepto quando houver necessidade 

urgente, ou necessitar o Religiozo de ir aos banhos, ou leites, ou outra alguma cura, q.e 

[que] se não possa fazer dentro do Clautros, aprezentando p.a [para] isso o Religiosos 

certam [certidão] do Medico, ou Cirurgião. 

 
 

Sessão 3ª 

§ 1º 

Como a nossa Constituição ordena, q.e [que] q.do [quando] se rezar da Dominga, e da 

Tetia, só se tenha meia hora de Oração mental pela menham pr [por] ser a Prima de hum, 

e outro off.o [ofício] dilatada, e he custume desta Provincia rezar de .manham Matinas, 

q.e [que] sem duvida he reza m.to [muito] mais dilatada, do q.e [que] qualquer Prima 

daqueles off.os [ofícios] Determinou se , e aseentou se q.e [que] os Religiozos só tivessem 

de menham antes do coro meya hora de Oração mental, comessando esta as sinco horas, 

como he custume. 

 

 
§ 2º 

Determinou se e resolveu se, q.e [que] todos os Religiozos, q.e [que] por sua culpa vierem 

tarde p.a [para] o Coro, depois de completo o 1º Psalmo de qualq.r [qualquer] hora 

permaneça no meio do Coro de juelhos, até q.e [que] o Prezidente lhe de signal p.a [para] 

se levantar, e ir para o seo Lugar, como manda, e determina a Nossa Ley, e q.e [que] o 

Religiozo, q.e [que] for p.a [para] o Coro antes de acabado o 1º Psalmo, nem deva beijar 

o cham, nem ajoelhar ao Prelado mais sim fazer lhe Reverencia, e ir p.a [para] o seo Lugar. 



P á g i n a | 219 
 

 

§ 3º 

Determinou se, e asentou se, q.e [que] todos aqueles Religiozos, q.e [que] p.o [por] causa 

de alguma necessid.e [necessidade], lhe for preciso sair do Coro, antes q.e [que] se 

determine o acto do Coro, não darão benedicite ao Prelado ajoelhando, porem sim 

manifestando lhe a sua necessid.e [necessidade], e alcançada a Licença, fara a devida 

Reverencia com genuflexão ao SS.mo [Santissimo] Sacram.to [Sacramento] /se este estiver 

prez.e [presente]/ e saira do Coro, pois assim ordenão as Nossas Constituiçoens. 

 
 

Sessão 4ª 

§ 1º 

Determinou se, e asentou se, q.e [que] segundo as mesmas Constit.s [Constituiões] na 

segunda Meza cada hum q.e [que] entrar p.a [para] o Refeitorio, nem beijara o cham, nem 

dará benedicite; mas posto de pe, e descuberto, e dirá submissa você a abenção da Meza, 

e no fim dará graças da mesma sorte, e sahira, e q.e [que] só beijara o chão o Leitor da 

Meza, acabada a Lição,quando errar na Leitura, e for emendado. 

 

 
§ 2º 

Determinou-se, e Resolveu se, conf.e [conforme] as nossas Constituições, q.e [que] nas 

Missas cantadas, so som.e [ somente] os Noviços, Coristas, e Cantores hirão a Estante, e 

q.e [que] os mais Religiozos com gravid.e [gravidade] e modéstia permanecerão em seos 

lugares, e dahi cantarão o Gloria, Credo, e os mais q.e [que] houver de ser cantado. 

 

 
§ 3º 

Assentou se, e determinou se, q.e [que] os Religiozos q.e [que] por devoção sua quiserem 

jejuar a pão, e agoa Sexta Fr.a [feira] da Paixão pedirão licença ao Prelado p.a [para] 

fazerem o do [dito] jejum p.a [para] q.e [que] assim juntem o merecimento da obediencia 

a sua devoção. 

 

 
Sessão 5ª 

§ 1º 

Assentou se, e Resolveu se, q.e [que] os Religiozos pudessem usar Lançoes de Linho pelo 

nimio calor, q.e [que] se experimenta neste clima ja , q.e [que] já attendeo a S.ta [Santa] Se 

Apostolica na concessão, q.e [que] nos fes nouro das camisas do mesmo Linho. 

 
 

§ 2º 

Asentou se, e determinou se, q.e [que] os carceres sejão formados em alguma sella com 

grades de ferro na janela, e ferrolho na porta p.a [para] maior segurança, tratando se nelle 
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aos Religiozos com toda a decencia, e carid.e [caridade] fraterna, e mandando se lhes os 

dias Religiozos, os quaes com suas visitas os conçolem, e q.e [que] de tal sorte se 

disponhão os d.os [ditos] cárceres, q.e [que] nelles possão os incarcerados ouvir Missa em 

dias de preceito, e Recitar o Off.o [ofício] Divino. 

§ 3º, e ultimo 

Assentou se, e determinou se, q.e [que] se observassem as Actas da Congreg.am 

[Congregação] ultima intermedia, e se encarregou p.r [por] ultimo aos R.dos [Reverendos] 

Prelados Locaes a estreita observancia de nossas Constituições, e Regra, e a uniformd.e 

[uniformidade], em todas as nossas cerimonias de Missas, e mais Officios Divivnos, 

executando se em tudo as dispozições dos Cerimoniaes da Ordem, os Decretos da Sagada 

Congregação, e mais Deplomas Pontificios, sendo aceitos no nosso Reino, e passados 

pela Secretaria de Estado da Nossa Augustissima Rainha, e Senhora Nossa, por cuja 

preciosa vida, e saúde devemos incessantem.te [incessantemente] Rogar, como seus fieis 

vassallos. Tudo para a maior honra, e gloria do mesmo Deos, e Nossa May SS.ma 

[Santissima] do Carmo; e assim se houverão por terminadas todas as Actas, e 

determinaçoens do prez.e [presente] Capt.o [Capítulo] Provincial, celebrado neste nosso 

conv.to [convento] do Carmo do R.e [Recife] ao 1º de Fevno [fevereiro] de 1778. 

 
 

D. Thomáz B.o [Bispo] de Pern.co [Pernambuco] 

Delegado Apostolico Prezid.e [Presidente] do Cap.o [Capítulo]600 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

600 In: Ofício do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ao secretário da Marinha 

e Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre se ter eleito um visitador para a Provincia Reformada de 

Nossa Senhora do Carmo, devido ao estado de irregularidades em que se encontra a referida província e se 

ter tomado resoluções a respeito destas irregularidades, remetendo a pauta das eleições do capítulo 

provincial do Carmo. AHU_ACL_CU_015, Cx. 128, D. 9735. 
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párocos e visitadores, e sobre não ter nenhuma norma que o obrigue a prestar homenagens 
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ao governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses]. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9775. 
 

Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao 

[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre cartas 

que dirige a rainha [D. Maria I] pelo seu tribunal da Mesa de Consciência e Ordens a 

respeito da conduta irregular do [vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila 

do Recife], frei João da Cunha Meneses. AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9782. 

 

Ofício da Câmara do Recife ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho 

de Melo e Castro, remetendo cartas à rainha por intermédio desta Secretaria de Estado a 

respeito da Companhia Geral [do Comércio de Pernambuco e Paraíba]; de se transformar 

o Colégio do Recife em um seminário; de se estender a lei de 1773 às capitanias [do 

Brasil]; e informar sobre o alvará de 5 de setembro de 1774, a respeito dos juízes e 

vereadores. AHU_ACL_CU_015, Cx. 130, D. 9807. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a informação do 

Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], acerca dos mestres de 

latinidade, retórica, filosofia e teologia moral e da necessidade de clérigos para o extenso 

Bispado de Pernambuco, e da falta de professores, havendo apenas dois mestres régios 

destinados a Goiana e Recife. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9855. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre as informações 

que o Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], deu a respeito das 

igrejas que se acham vagas, da grande necessidade de párocos e da sugestão da dita Mesa 

de se conceder ao Bispo as faculdades, na forma de estilo, para que tais Igrejas sejam 

providas com brevidade. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9856. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre o provimento da 

Igreja Nossa Senhora da Conceição do Cabrobó, do Bispado de Pernambuco. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9873. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens a rainha [D. Maria I], sobre a representação 

que fez o vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, frei João da 

Cunha Meneses, e as informações que a respeito dele deram o Bispo de Pernambuco, [D. 

Tomás da Encarnação Costa e Lima], e o governador da dita capitania, [José César de 

Meneses]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9899. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre o provimento de 

uma conezia da Sé de Olinda, Bispado de Pernambuco, propondo em primeiro lugar o 

cônego de meia prebenda, José de Araújo Gondim. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 

9900. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre o provimento de 

cinco Igrejas que se acham vagas no Bispado de Pernambuco, Santa Luzia do Norte, São 

Miguel de Ipojuca, Nossa Senhora do Rosário da Várzea, São Pedro Mártir de Olinda e 

São José da vila de Aquirás. AHU_ACL_CU_015, Cx. 131, D. 9901. 

 
Requerimento do presbítero secular e vigário de Santo Antônio da Manga no Paracatu, 

Antônio Joaquim de Sousa Correia e Melo, à rainha [D. Maria I], pedindo para ser 
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nomeado vigário-geral da comarca do Sabará, na capitania de Minas Gerais, Bispado de 

Pernambuco. AHU_ACL_CU_015, Cx. 132, D. 9960. 
 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre o provimento da 

Igreja de São Pedro e São Paulo em Maranguape, Bispado de Pernambuco, por 

falecimento de seu vigário colado, João Gomes Freire. AHU_ACL_CU_015, Cx. 134, D. 

10058. 

 

Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao 

[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uma 

nova desatenção para com ele, cometida pelo [vigário da freguesia de São Pedro 

Gonçalves do Recife], frei João da Cunha Meneses. AHU_ACL_CU_015, Cx. 137, D. 

10222. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre o provimento da 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário da Muribeca do Bispado de Pernambuco. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 137, D. 10237. 

 

Requerimento do capitão e comandante do Regimento do Recife, Miguel Joaquim Correia 

Prates à rainha [D. Maria I], pedindo, em nome dos seus oficiais Inferiores e soldados, 

melhoria nos soldos. AHU_CU_015, Cx. 141, D. 10413. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre o requerimento 

dos moradores da Boa Vista, do Bispado de Pernambuco, pedindo para desmembrarem- 

se do Curato da Sé para Igreja da Santa Cruz. AHU_ACL_CU_015, Cx. 142, D. 10472. 
 

Ofício do governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses], ao secretário 

de estado da Marinha e Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre a prisão e fuga de 

Manoel Coelho da Silva. AHU_ACL_CU_015, Cx. 143, D. 10510. 

 

Ofício do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ao secretário 

de estado da Marinha e Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre a falsa ordenação 

de Manoel Coelho da Silva. AHU_ACL_CU_015, Cx. 143, D. 10511. 

 
Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do 

Bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], para o provimento de 

algumas conezias vagas no seu Bispado. AHU_ACL_CU_015, Cx. 143, D. 10534. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do 

Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para o preenchimento 

da conezia magistral do seu bispado. AHU_ACL_CU_015, Cx. 144, D. 10556. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do 

Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para cadeira doutoral 

que se acha vaga na Sé do mesmo Bispado. AHU_ACL_CU_015, Cx. 144, D. 10557. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do 

Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para conezia 

penitenciária que se acha vaga na Sé do mesmo Bispado. AHU_ACL_CU_015, Cx. 144, 

D. 10558. 
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Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do 

Bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], para provimento das 

igrejas São José da vila de Aquirás e de Nossa Senhora dos Prazeres de Maranguape. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10606. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do 

Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para provimento das 

igrejas de Santa Luzia das Alagoas do Norte, de Nossa Senhora do Ó do Porto da Folha 

e Nossa Senhora da Conceição de Cabrobó. AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10607. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do 

Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para o provimento das 

igrejas de Nossa Senhora do Rosário da Várzea e São Pedro Mártir de Olinda. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10608. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do 

Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para o provimento das 

igrejas São Gonçalo de Una, São Miguel de Ipojuca e Nossa Senhora da Apresentação de 

Porto Calvo. AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10609. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do 

Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para o provimento das 

igrejas de Nossa Senhora do Rosário de Muribeca; de São Pedro e São Paulo de 

Mamanguape e de São Lourenço de Tejucupapo. AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 

10610. 

 

Ofício do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao [secretário 

de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a carta que enviou 

ao Reino, em que pede para criar um Seminário no antigo Colégio Jesuíta de Olinda, 

solicitando despacho dos requerimentos a respeito dos canonicatos das igrejas propostas. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 145, D. 10626. 

 

Ofício do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ao secretário 

de estado da Marinha e Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre a punição do padre, 

[Manoel Coelho da Silva], ordenado com reverendas falsas. AHU_ACL_015, Cx. 145, 

D. 10627. 

 

Ofício do governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses], ao secretário 

de estado da Marinha e Ultramar, [Martinho de Melo e Castro], sobre a devassa feita 

sobre Manoel Coelho, desertor e falso padre. AHU_ACL_015, Cx. 145, D. 10635. 

 

Requerimento de Inácio Pereira Viana ao [governador da capitania de Pernambuco], José 

César de Meneses, pedindo aviso para que o Bispo de Pernambuco, [D. Tomás da 

Encarnação Costa e Lima], o ordene. AHU_ACL_CU_015, Cx. 146, D. 10695. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do 

Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para prebenda inteira 

vaga na Sé de Olinda. AHU_ACL_CU_015, Cx. 146, D. 10702. 
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Ofício (minuta) ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 

Castro, sobre a solicitação do conde de Val de Reis, Nuno [José Fulgêncio Agostinho 

João Nepomuceno de Mendonça e Moura], para que se passe um aviso para o Bispo de 

Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], ordenar Francisco de Sales Pinto 

Exposto. AHU_ACL_CU_015, Cx. 148, D. 10783. 

 

Carta do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, à rainha [D. 

Maria I], sobre seu parecer a respeito do requerimento do capitão Miguel Joaquim Correia 

Prates, acerca da diminuição dos soldos da tropa na dita capitania. AHU_CU_015, Cx. 

148, D. 10802. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre proposta do Bispo 

de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para o provimento da igreja de 

Santo Antão da Mata. AHU_ACL_CU_015, Cx. 148, D. 10810. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta do 

Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], para provimento da 

igreja de São Cosme e Damião de Igaraçu. AHU_ACL_CU_015, Cx. 148, D. 10811. 

 

Carta do Cabido da Catedral de Pernambuco à rainha [D. Maria I], sobre o falecimento 

do bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima]. AHU_ACL_CU_015, 

Cx. 150, D. 10882. 

 

Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses ao [secretário 

de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o falecimento do 

Bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima]. AHU_ACL_CU_015, 

Cx. 150 D. 10889. 

 

Carta do desembargador e ouvidor-geral da capitania de Pernambuco, Antônio José 

Pereira Barroso de Miranda Leite, à rainha [D. Maria I], enviando o inventário dos bens 

do Bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima]. AHU_ACL_CU_015, 

Cx. 151, D. 10961. 

 

Ofício do Cabido da Sé de Pernambuco ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 

Martinho de Melo e Castro, sobre o número de paróquias e paroquianos, e pedindo que 

se colem novas paróquias e que aumentem as suas côngruas. AHU_ACL_CU_015, Cx. 

151, D. 10973. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta para 

provimento de uma conezia inteira, feita pelo falecido Bispo de Pernambuco, [D. Tomás 

da Encarnação Costa e Lima]. AHU_ACL_CU_015, Cx. 153, D. 11039. 

 

Consulta da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I], sobre a proposta feita 

pelo falecido Bispo de Pernambuco, [D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], para o 

provimento da igreja Nossa Senhora da Conceição do Cabrobó. AHU_ACL_CU_015, 

Cx. 153, D. 11041. 

 

Ofício do Bispo de Pernambuco, frei Diogo [de Jesus Jardim], ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre sua chegada e tomada de posse, 

descrevendo os dissabores de sua viagem, a situação do provincial carmelita, as 
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inimizades contra sua pessoa e sugerindo que o colégio dos Jesuítas possa vir a ser um 

seminário. AHU_ACL_CU_015, Cx. 155, D. 11217. 
 

Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao 

[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter 

intimado o Cabido de Olinda e os mais testamenteiros para entregar ao atual Bispo de 

Pernambuco, [D. frei Diogo de Jesus Jardim], o espólio do seu antecessor. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 155, D. 11221. 

 

Ofício do oficial maior do secretário do Governo da capitania de Pernambuco, José Xavier 

da Silva Aiala, a Manoel da Cunha Meneses, informando a situação irregular de um navio 

francês, em reparos no porto, e descrevendo a chegada do Bispo de Pernambuco, [D. Frei 

Diogo de Jesus Jardim], e o descontentamento da população. AHU_ACL_CU_O15, Cx. 

155, D. 11226. 

 

Requerimento do Bispo de Pernambuco, [D. José Maria de Araújo], ao príncipe regente 

[D. João], pedindo ajuda de custo para viajar à capitania de Pernambuco. 

AHU_ACL_CU_015, Cx. 252, D. 16890. 
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